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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent. De 
 activiteitencoördinator is verbonden aan een bepaald team en/of een (vak)sectie en één van de docenten is 
 functioneel verantwoordelijk voor de aansturing. 

 De activiteitencoördinator vervult taken die voorheen door een docent werden vervuld met betrekking tot 
 niet-lesgebonden activiteiten. De ideeën voor de activiteiten worden door de docenten naar voren 
 gebracht. 

 De activiteitencoördinator organiseert en begeleidt niet-lesgebonden activiteiten voor leerlingen op basis 
 van het jaarplan en organiseert evenementen. 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1.Organiseert en begeleidt niet-lesgebonden activiteiten voor leerlingen op basis van het jaarplan door: 
 * het organiseren, coördineren en verzorgen van naschoolse activiteiten zoals het regelen van een bus naar 
 een museum of het organiseren van een werkweek; 
 * het organiseren en organisatorisch begeleiden van sportdagen, schoolreizen en excursies; 
 * het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. 

 2. Organiseert evenementen door: 
 * het ontwikkelen en organiseren van schooltentoonstellingen; 
 * het verwerven en verzorgen van (inter)culturele evenementen binnen de school; 
 * het organiseren en assisteren bij feestelijke aangelegenheden. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de activiteitencoördinator legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over de 
 uitvoering van de opgedragen activiteiten; 
 - de activiteitencoördinator verricht werkzaamheden binnen werkafspraken en (bestaande) regels; 
 - de activiteitencoördinator neemt beslissingen bij het maken van afspraken met derden voor het uitvoeren 
 van de activiteiten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van het organiseren van activiteiten; 
 - inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling; 
 - vaardig in het maken van, wijzigen van en het herinneren aan afspraken; 
 - vaardig in het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten. 

 6. Contacten 
 - met ouders over de planning van activiteiten om tot afspraken te komen; 
 - met docenten over de uitvoering van activiteiten om de voortgang van de activiteiten te bewaken; 
 - met leerlingen om hen te informeren over de gang van zaken en vragen van hen te beantwoorden. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de administratie van een (brede) scholengemeenschap. 

 De administratie richt zich op het verlenen van secretariële en administratieve ondersteuning aan (het 
 management van) de (brede) scholengemeenschap. 

 De administratief assistent is op aanwijzing van het hoofd administratie belast met het verrichten van 
 ondersteunende, administratieve en secretariële werkzaamheden, zoals het produceren en controleren van 
 tekstmateriaal, het invoeren van informatie in geautomatiseerde gegevenssystemen en de postbehandeling. 

 De administratie bestaat uit een hoofd en diverse administratieve medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Produceert en controleert tekstmateriaal met behulp van tekstverwerkingsapparatuur door: 
 * het typen van handgeschreven conceptteksten (brieven, nota's, rapporten, e.d.) en van op audiobanden 
 aangeleverde Nederlandse teksten; 
 * het aan de hand van duidelijke aanwijzingen typen van handgeschreven conceptteksten; 
 * het signaleren van spellingsfouten en inconsistenties in de tekstopbouw en het in overleg met de 
 concipiënt aanbrengen van verbeteringen; 
 * het vergelijken van het geproduceerde tekstmateriaal met de inhoud en indeling van de originele 
 conceptteksten; 
 * het ter controle aan de concipiënten voorleggen van de verwerkte concepten en het waar nodig 
 aanbrengen van wijzigingen; 
 * het maken van en het invoeren van administratieve gegevens in diverse overzichten, tabellen, schema's 
 en grafieken. 

 2. Voert met behulp van data-entry apparatuur (niet voorbewerkte, veelal cijfermatige) informatie in 
 geautomatiseerde gegevenssystemen (bijv. leerlingenadministratie, personeelsadministratie) in en 
 verwerkt tevens de mutaties. 

 3. Behandelt en verwerkt ingekomen en uitgaande poststukken door: 
  * het sorteren, registreren en intern distribueren van ingekomen stukken, waaronder fax- en e- 
 mailberichten en spoed- en aangetekende stukken; 
  * het zorgdragen voor de ondertekening van uitgaande stukken en het ten behoeve van de 
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 voortgangscontrole bijhouden van overzichten (voortgang en verblijfplaats) en rappellijsten; 
  * het selecteren en frankeren van de uitgaande post; 
  * het verzenden van e-mail- en faxberichten. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de administratief assistent is verantwoording schuldig aan het hoofd voor wat betreft de correcte en 
 tijdige uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de administratief assistent werkt binnen het kader van interne werkafspraken, voorschriften en 
 aanwijzingen die van belang zijn voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd; 
 - de administratief assistent neemt beslissingen bij het al dan niet aan de concipiënten doorgeven van 
 spellingsfouten en van inconsistenties in de tekstopbouw en bij het registreren van de poststukken. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de Nederlandse spelling en grammatica; 
 - kennis van de voor de postbehandeling geldende procedures en vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's voor de productie en vormgeving van 
 tekstmateriaal; 
 - vaardigheid in het verwerken en opmaken van tekstmateriaal en het maken van overzichten, tabellen, 
 schema's, grafieken, e.d.; 
 - vaardigheid in de bediening van fax- en data-entry-apparatuur. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers binnen de school over het aangeleverde en geproduceerde tekstmateriaal om 
 toelichting te vragen bij geconstateerde inconsistentie in tekstmateriaal en bij de verwerking en 
 vormgeving van tekstmateriaal. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
 administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
 management. 

 De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning. 

 De administratie bestaat uit een hoofd, een medewerker leerlingenadministratie en diverse administratieve 
 medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verleent administratieve ondersteuning door: 
 * het in concept voorbereiden van daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene aard; 
 * het typen van bescheiden en het verzorgen van kopieën, het distribueren/verzenden en archiveren; 
 * het aanleggen van dossiers, zoals personeelsdossiers met vertrouwelijke informatie of stagedossiers; 
 * het bijhouden van een register; 
 * het verzorgen van inschrijvingen en het verzenden van de bevestiging van de gemaakte afspraken; 
 * het invullen van formulieren, opstellen van standaardovereenkomsten en het informeren (intern/extern) 
 van belanghebbenden; 
 * het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. een personeelsinformatiesysteem; 
 * het vanuit het genoemde systeem verstrekken van informatie (verloop, verzuim, budgetinformatie, 
 kengetallen etc.) en het opstellen van overzichten; 
 * het toetsen op volledigheid en juistheid van bijv. contracten aan de hand van voorschriften; 
 * het, al dan niet op aanvraag, verzenden van voorlichtingsmateriaal aan instellingen, over doel en 
 eindtermen van de stages; 
 * het verstrekken van telefonische dan wel schriftelijke informatie aan belangstellenden over diverse 
 onderwerpen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan het hoofd administratie voor wat betreft 
 het aanleggen van dossiers, zoals personeelsdossiers met vertrouwelijke informatie of stagedossiers en het 
 verstrekken van informatie; 
 - de administratief medewerker werkt binnen het kader van interne administratieve- en procedurele regels 
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 en voorschriften, de regels met betrekking tot omgang met vertrouwelijke informatie die van belang zijn 
 voor het verrichten van de werkzaamheden; 
 - de administratief medewerker neemt beslissingen bij het aanleggen van dossiers en het verstrekken van 
 informatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 
 - kennis van bestandsinvoer en tekstverwerking met de computer; 
 - kennis van archiverings- en documentatietechnieken; 
 - vaardigheid in het maken van verslagen, te woord staan van derden, vormen en bijhouden van dossiers. 

 6. Contacten 
 - met derden binnen en buiten de afdeling over de secretariële en administratieve afhandeling van zaken, 
 om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om afspraken 
 voor het management te maken; 
 - met leerlingen en ouders over bijv. schoolgeld en procedures om uitleg te geven. 
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 2. Context 
 Deze functie komt meestal voor bij grotere instellingen voor het voortgezet onderwijs die beschikken over 
 een automatiseringsinfrastructuur met meerdere centrale informatiesystemen op het gebied van 
 personeelsbeheer, financiën, leerlingenadministratie, decentrale informatiesystemen en systemen ter 
 ondersteuning van de onderwijsprocessen. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst of afdeling. 
 De ondersteunende dienst of afdeling is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het 
 coördineren en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van de 
 voorzieningen en systemen. 

 De adviseur ICT levert een bijdrage aan het informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid van de 
 onderwijsinstelling en draagt zorgt voor de implementatie ervan, coördineert de organisatie en inrichting 
 van het beheer van hard- en software en de te onderscheiden netwerken, beheert het 
 automatiseringsbudget van de instelling, stelt de begroting en de planning op en draagt zorg voor de 
 realisatie ervan. 

 De ondersteunende dienst of afdeling kan bestaan uit een hoofd, technische of onderhoudsmedewerker(s), 
 (hoofd)conciërges, kantinebeheerder(s) en medewerkers, telefoniste(s)/receptioniste(s), systeem- en 
 netwerkbeheerders en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Levert een bijdrage aan het informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid van de instelling en 
 draagt zorgt voor de implementatie ervan door: 
 * het inventariseren van de informatiebehoefte van de organisatie en de wensen hiertoe; 
 * het leveren van bijdragen aan het informatieplan en het opstellen van automatiseringsplannen; 
 * het analyseren van de bestaande informatievoorziening en het signaleren van de knelpunten daarin; 
 * het adviseren omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen; 
 * het specificeren van de systeemvereisten en het adviseren over de organisatorische-, economische- en 
 sociale aspecten die samenhangen met de informatievoorziening en automatisering; 
 * het afstemmen van de informatievoorziening op organisatie- c.q. bedrijfsprocessen; 
 * het zorgdragen voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen. 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 8 
 Adviseur ICT 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 2. Coördineert de organisatie en inrichting van het beheer van hard- en software en de te onderscheiden 
 netwerken door: 
 * het adviseren over en het inrichten van het service level management, change-, problem- en 
 configuratiemanagementprocedures en capacitymanagement; 
 * het adviseren over standaards; 
 * het uitvoeren van het datamanagement; 
 * het opstellen van richtlijnen en procedures ten behoeve van gebruikers en automatiseringsmedewerkers; 
 * het instrueren en begeleiden van gebruikers bij het beoordelen, testen en invoeren van 
 onderwijsapplicaties; 
 * het zorgdragen voor beveiliging, back-up procedures etc.; 
 * het dagelijks aansturen van de netwerk/systeembeheerders en de helpdesk. 

 3. Beheert het automatiseringsbudget van de instelling, stelt de begroting en de planning op en draagt zorg 
 voor de realisatie. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de adviseur ICT is verantwoording schuldig aan het hoofd van de dienst of afdeling voor wat betreft de 
 bijdrage aan het informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid en de organisatie en inrichting van het 
 beheer van de hard- en software en de te onderscheiden netwerken; 
 - de adviseur ICT werkt binnen het geformuleerde informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid van 
 de instelling en de beschikbaar gestelde budgetten, die van belang zijn voor het leveren van een bijdrage 
 aan het informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid van de instelling; 
 - de adviseur ICT neemt beslissingen bij het inventariseren van de informatiebehoefte van de instelling, 
 bij het specificeren van de systeemvereisten en bij de organisatie en inrichting van het beheer. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, - technieken en -processen, alsmede 
 kwaliteits- en service level management; 
 - kennis van en inzicht in de organisatie van de instelling; 
 - inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare hard- en software; 
 - vaardigheid in het analyseren van de bestaande informatievoorziening en in het adviseren omtrent 
 aanpassingen c.q. verbeteringen. 

 6. Contacten 
 - met het management en specialisten over de inrichting van de informatievoorziening en automatisering 
 om te komen tot afstemming en coördinatie; 
 - met leveranciers van hard- en software over de aanschaf van producten en diensten om overleg te voeren 
 over prijzen, leveringsvoorwaarden e.d. 
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 2. Context 
 Het organiseren in afdelingen komt voor in zowel brede als smalle scholengemeenschappen/categorale 
 scholen. Onder het niveau van de centrale directie wordt het onderwijs georganiseerd in afdelingen 
 (brugklassen, Havo/Vwo 2 en 3, bovenbouw VWO, e.d.) onder leiding van afdelingsdirecteuren. 
 Een afdeling is een onderwijskundige eenheid verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van 
 het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen en de 
 onderwijsprogrammering voor de afdeling. 
 De afdelingsdirecteur is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het 
 coördineren van de invulling en uitvoering van het onderwijskundig beleid binnen de afdeling, het leveren 
 van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de onderwijsinstelling, het 
 zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma's van de afdeling, het 
 leidinggeven aan de 
 afdeling en het lesgeven binnen de afdeling. 
 De afdelingsdirecteur vormt met collega-afdelingsdirecteuren en de centrale directie het centraal 
 managementteam van de onderwijsinstelling. De centrale directie zet de strategische beleidslijnen uit en 
 vertaalt deze in centraal beleid. In het centraal managementteam leveren de afdelingsdirecteuren een 
 bijdrage aan de meningsvorming. 
 Een afdeling kent een afdelingsdirecteur, teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde 
 onderwijskundige beleidskaders door: 
 * het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 
 functioneren van de afdeling; 
 * het vertalen van de onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen, waarin de 
 benodigde aanpak en werkwijze voor de afdeling beschreven staan; 
 * het organiseren en mede uitvoeren van de leerlingenbegeleiding in de afdeling en de afstemming 
 daarvan op vakoverstijgende onderwijskundige zaken; 
 * het beslissen over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen. 
 * het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van alle leden van het kernteam (de aan de afdeling 
 verbonden docenten). 

 2. Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid van de onderwijsinstelling door: 
 * het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 
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 * het participeren in de meningsvorming op onderwijsinstellingsniveau in de vergaderingen met de 
 centrale directie; 
 * het deelnemen (als voorzitter of als lid) aan beleidscommissies op onderwijsinstellingsniveau; 
 * het uitvoeren van één of meerdere (coördinerende) taken op onderwijsinstellingsniveau zoals bijv.: pr- 
 taken, boekenfonds, internationalisering, examens. 

 3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma's van de afdeling door: 
 * het analyseren van onderwijsresultaten van de afdeling en het naar aanleiding daarvan ondernemen van 
 actie in samenwerking met de centrale directie; 
 * het coördineren van de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het 
 curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; 
 * het informeren en adviseren van de centrale directie met betrekking tot het te voeren beleid. 

 4. Geeft leiding aan de afdeling door: 
 * het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de afdeling; 
 * het aansturen van de medewerkers van de afdeling en het coördineren van hun werkzaamheden; 
 * het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met aan de afdeling verbonden 
 medewerkers en het adviseren over eventuele rechtspositionele consequenties; 
 * het voorzitten van afdelingsvergaderingen (o.a. kernteamvergaderingen); 
 * het afhandelen/behandelen van klachten betreffende de afdeling; 
 * het verlenen van toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 
 * het stimuleren en coachen van teamleiders, mentoren en overige docenten; 
 * het toezien op naleving van de regels die gelden voor de afdeling en ingrijpen bij overtredingen. 

 5. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling door: 
 * het verzorgen van het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken; 
 * het daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) bepalen en samenstellen van 
 de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering 
 van de lessen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; 
 * het wegwijs maken van leerlingen in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, internet etc., 
 waarin informatie kan worden opgezocht; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de afdelingsdirecteur is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat betreft de interne 
 coördinatie en de realisatie van het onderwijsbeleid van de afdeling, de bijdrage aan de ontwikkeling en 
 uitvoering van het beleid van de onderwijsinstelling en het geven van leiding; 
 Kader: 
 - de door de centrale directie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en 
 beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang bij de uitvoering van de 
 werkzaamheden; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 - de afdelingsdirecteur neemt beslissingen bij de vertaling van de onderwijsprogrammering van de 
 onderwijsinstelling naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de afdeling 
 beschreven staan, bij het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de afdelingen over de inhoud  
 van adviezen aan de centrale directie en bij het geven van leiding aan de afdeling. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede theoretische kennis en praktijkkennis van het vakgebied van de afdeling; 
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 - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan; 
 - kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; 
 - inzicht in taak en werkwijze van de (brede) scholengemeenschap; 
 - vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 
 - vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze voor de 
 afdeling en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden binnen de afdeling; 
 - leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

 6. Contacten 
 - met mede-afdelingsdirecteuren en de centrale directie om afstemming te bevorderen, nieuwe 
 ontwikkelingen uit te dragen, adviezen te verstrekken en standpunten te verdedigen; 
 - met de centrale directie over de uitwerking van het strategisch beleidsplan voor de afdeling; 
 - met teamleiders en docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 
 implementatie van beleid te verkrijgen; 
 - met onderwijsondersteunend personeel voor zover van belang voor de afdeling; 
 - met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met ouders/verzorgers om te informeren en  zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, 
 voorlichtingsavonden, e.d.; 
 - met leerlingen in het kader van lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het 
 overtreden van regels indien het zaken betreft die niet door de teamleider, mentor of de decaan opgelost 
  kunnen worden; 
 - met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief beleid af te stemmen. 
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 Applicatiebeheerder 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023462 
 Functienaam Applicatiebeheerder 
 Salarisschaal  7 
 Indelingsniveau IIIc 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en systemen en het adviseren 
 hierover 
 Kenmerkscores 32232  23223  33  33 
 Somscore 36 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 Deze functie komt meestal voor bij de wat grotere scholen voor voortgezet onderwijs die beschikken over 
 meerdere centrale informatiesystemen op het gebied van personeelsbeheer, financiën, 
 leerlingenadministratie, e.d. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst of afdeling. 
 De dienst of afdeling is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het coördineren en het 
 uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van de voorzieningen 
 en systemen. 

 De applicatiebeheerder draagt zorg voor de applicatieontwikkeling en -beheer van het bestaande 
 informatiesysteem en levert bijdragen aan de applicatieontwikkeling van nieuw te ontwerpen 
 informatiesystemen. 

 De dienst of afdeling kan bestaan uit een hoofd, technische of onderhoudsmedewerker(s), 
 (hoofd)conciërges, kantinebeheerder(s) en medewerkers, telefoniste(s)/receptioniste(s), systeem- en 
 netwerkbeheerders en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de applicatieontwikkeling en -beheer van de centrale informatiesystemen van de 
 scholengemeenschap door: 
 * het controleren of de operationele applicaties en apparatuur functioneren conform de daaraan gestelde 
 eisen; 
 * het signaleren en melden van storingen en afwijkingen in de software en het zonodig inschakelen van de 
 leverancier; 
 * het inventariseren en afstemmen van de wensen van gebruikers bij wijziging of uitbreiding van de 
 applicaties en het beoordelen van de wensen op productietechnische uitvoeringsmogelijkheden, financiële 
 en organisatorische randvoorwaarden, alsmede de vastgestelde automatiseringsstandaarden van de 
 scholengemeenschap en deze vertalen in op de gebruikerswensen afgestemde programmawijzigingen; 
 * het in geval van noodzakelijk geachte aanpassingen aan het informatiesysteem verzamelen van 
 specifieke informatie voor het opstellen van een functioneel ontwerp; 
 * het beoordelen van de programma-aanpassingen op gebruiksvriendelijkheid en 
 toepassingsmogelijkheden, het daartoe uitvoeren van tests en het rapporteren ter zake; 
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 Blz. 13 
 Applicatiebeheerder 
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 * het toezien op de naleving van voorschriften inzake de beveiliging van gegevens; 
 * het beheren en onderhouden van de applicatiedocumentatie en het informeren en ondersteunen van 
 (nieuwe) gebruikers. 

 2. Levert bijdragen aan de applicatieontwikkeling van nieuw te ontwerpen informatiesystemen door: 
 * het aandragen van informatie voor het opstellen van de functionele ontwerpen; 
 * het uitvoeren van tests van ontwikkelde (delen van) applicatieprogramma's en systemen en het 
 rapporteren terzake. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de applicatiebeheerder is verantwoording schuldig aan het hoofd van de dienst of afdeling voor wat 
 betreft het functioneren en de kwaliteit van de applicaties van de centrale informatiesystemen; 
 - de applicatiebeheerder verricht werkzaamheden binnen werkafspraken, regels en applicatiedocumentatie 
 die van belang zijn voor het doelmatig doen functioneren van het informatiesysteem en voor de 
 mogelijkheden voor het aanbrengen van aanpassingen/wijzigingen; 
 - de applicatiebeheerder neemt beslissingen over de wijze waarop gebruikerswensen worden 
 geïnventariseerd en vertaald in programmawijzigingen, over het uitvoeren van gebruikerstesten en over de 
 bijdrage aan de applicatieontwikkeling. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de werking en mogelijkheden van de centrale informatiesystemen en van de hierbij 
 behorende administratieve voorschriften; 
 - inzicht in de informatiebehoefte van de scholengemeenschap; 
 - vaardigheid in het beoordelen van gebruikerswensen en in het vertalen hiervan in 
 programmawijzigingen en in het ontwikkelen van applicaties; 
 - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan gebruikers. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers om informatie te verstrekken en inhoudelijke assistentie te verlenen bij zich voordoende 
 uitvoeringsproblemen/-vragen; 
 - met leveranciers om storingen te laten oplossen; 
 - met gebruikers over nieuwe mogelijkheden, wensen en eisen om deze op elkaar af te stemmen met het 
 doel te komen tot een functioneel ontwerp binnen de financiële, organisatorische en beleidsmatige 
 randvoorwaarden van de instelling, alsmede de vastgestelde automatiseringsstandaarden van de 
 scholengemeenschap. 
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 Blz. 14 
 Assistent facilitaire zaken 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023449 
 Functienaam Assistent facilitaire zaken 
 Salarisschaal  2 
 Indelingsniveau Ib 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
 Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten 
 Kenmerkscores 21111  11112  12  22 
 Somscore 19 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
 voortgezet onderwijs. 
  
 In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
 behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
 en buiten het gebouw (of de gebouwen), alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
 gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 

 De assistent facilitaire zaken levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van 
 het gebouw (of de gebouwen), verleent hulp bij de ondersteunende diensten, signaleert conflicterend 
 gedrag van leerlingen, levert een bijdrage aan de kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een 
 school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 De assistent facilitaire zaken verricht de taken onder aansturing van een (hoofd-)conciërge of een daartoe 
 aangewezen leidinggevende zoals de locatiebeheerder, de directeur, etc. Bij meerdere assistenten 
 facilitaire zaken kunnen de taken onderling verdeeld worden. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de 
 gebouwen) door: 
 * het uitvoeren van portiersdiensten; 
 * het onderzoeken van gebreken en storingen en zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 
 van de conciërge 4/5; 
 * het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
 * het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
 * het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
 * het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 

 2. Verleent hulp bij de ondersteunende diensten door: 
 * het uitvoeren van de bode- en telefoondiensten; 
 * het maken van kopieën; 
 * het herstellen van aangebrachte vernielingen; 
 * het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
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 Blz. 15 
 Assistent facilitaire zaken 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 3. Signaleert conflicterend gedrag van leerlingen door: 
 * het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen, dan wel het inschakelen van de (hoofd)conciërge 
 conform vooraf gemaakte afspraken; 
 * het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de (hoofd-)conciërge. 

 4. Levert een bijdrage aan de kantinediensten door: 
 * het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
 * het (mede) beheren van de kleine kas; 
 * het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen. 

 5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een 
 vergelijkbaar niveau. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de assistent facilitaire zaken legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 
 uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
 - de assistent facilitaire zaken verricht werkzaamheden binnen de gegeven werkinstructies; 
 - de assistent facilitaire zaken neemt beslissingen bij het al dan niet zelf verhelpen van storingen, bij het 
 repareren van aangebrachte vernielingen, bij het signaleren van conflicterend gedrag van leerlingen en het 
 uitvoeren van de kantinedienst. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van het lezen van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties; 
 - kennis van kantinewerkzaamheden; 
 - inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
 - inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
 - vaardigheid in het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 6. Contacten 
 - met derden bij bode- en telefoondiensten om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of 
 door te verwijzen; 
 - met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
 - met gebruikers van het gebouw om hen door te verwijzen of te wijzen op afspraken en regels. 
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 Blz. 16 
 Beleidsmedewerker/projectleider 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023419 
 Functienaam Beleidsmedewerker/projectleider 
 Salarisschaal  11 
 Indelingsniveau Vb 
 Werkterrein Algemeen ondersteunend -> Beleid 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Kenmerkscores 44443  43334  43  33 
 Somscore 49 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht op bovenschools niveau van een grote onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. De onderwijsinstelling kent sectoren met directeuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 De functionaris valt rechtstreeks onder de (centrale) directie van de instelling. De taken die op 
 bovenschools niveau verricht worden, zijn onder meer het ontwikkelen, bijstellen en evalueren van het 
 beleid van de school/onderwijsinstelling. 

 De beleidsmedewerker/projectleider ontwikkelt beleid op het betreffende beleidsterrein en draagt zorg 
 voor de inhoudelijke opzet van een (onderzoeks)project/traject op het betreffende beleidsgebied 

 Het door de beleidsmedewerker/projectleider behartigde beleidsterrein kan bestaan uit een aantal 
 deelgebieden. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ontwikkelt beleid op het betreffende beleidsterrein door: 
 * het verrichten van onderzoek naar maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en onderwijsontwikkelingen 
 en het signaleren van relevante ontwikkelingen en tendensen; 
 * het formuleren van opties inzake noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid en het 
 opstellen van adviesnota's en beleidsvoorstellen; 
 * het ten behoeve van overlegsituaties van de directie en directeuren beoordelen van beleidsvoornemens 
 en het opstellen van preadviezen; 
 * het voeren van vooroverleg voor het verkrijgen van nadere informatie danwel het inventariseren en 
 afstemmen van standpunten; 
 * het ondersteunen van de directie en directeuren bij het overleg met externe instanties; 
 * het voorbereiden van de beantwoording van vragen van medezeggenschapsorganen. 

 2. Draagt zorg voor de inhoudelijke opzet van een (onderzoeks)project/traject op het betreffende 
 beleidsgebied door: 
 * het doen van voorstellen voor de opzet van het project, danwel het te verrichten onderzoek en het 
 daarbij aangeven van de probleem- en vraagstellingen; 
 * het adviseren over relevante aspecten bij de opzet, ontwikkeling en uitvoering van een 
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 Blz. 17 
 Beleidsmedewerker/projectleider 
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 (onderzoeks)project; 
 * het doen van voorstellen met betrekking tot de projectopdrachtformulering; 
 * het adviseren over de projectopzet; 
 * het opstellen van projectplannen en het daarin op hoofdlijnen aangeven van de planning, de aanpak en 
 de te verwachten resultaten; 
 * het opzetten van een (onderzoeks)project (inclusief het maken van de begroting) en het verzorgen van 
 de vakinhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie bij de uitvoering ervan; 
 * het (doen) beoordelen van (onderzoeks)rapporten en het doen van aanbevelingen over het vervolg; 
 * het mede bezien van de mogelijkheden tot integratie met andere projecten; 
 * het begeleiden van uitbestede (deel)onderzoeken en het daarbij bewaken van de voortgang en kwaliteit; 
 * het opstellen van delen van de (onderzoeks)rapporten en het verzorgen van de eindredactie van de 
 projectrapportages. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de beleidsmedewerker/projectleider is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat 
 betreft de uitgevoerde analyses en opgestelde (pre)adviezen en beleids- en (onderzoeks)project/traject 
 voorstellen; 
 - de beleidsmedewerker/projectleider werkt binnen het kader van relevante wet- en regelgeving en zijn 
 richtlijnen van de directie van belang voor de beleidsadvisering; 
 - de beleidsmedewerker/projectleider neemt beslissingen over de inhoud van analyses, (pre)adviezen, 
 alsmede verbeteringsvoorstellen en over de inbreng in overlegsituaties. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van het totale beleidsterrein van de directie en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 
 - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; 
 - vaardigheid in het tot afstemming komen met betrekking tot het opstellen van adviesnota's en 
 beleidsvoorstellen, alsmede in het kunnen afstemmen van verschillende deelgebieden en het afstemmen 
 op andere beleidsterreinen en het daarbij houden van overzicht ten aanzien van alle actiepunten; 
 - vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten; 
 - vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages. 

 6. Contacten 
 - met het centrale en decentrale management over de onderlinge raakvlakken van de beleidsvelden om te 
 komen tot afstemming bij de beleidsontwikkeling; 
 - met directeuren over de uitvoering van het beleid om tot afstemming te komen bij de 
 beleidsontwikkeling en adviezen te geven. 
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 Blz. 18 
 Beleidsondersteunend medewerker financiën 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023466 
 Functienaam Beleidsondersteunend medewerker financiën 
 Salarisschaal  9 
 Indelingsniveau IVb 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
 Activiteiten Inspecteren en controleren van de naleving van wettelijke voorschriften, 
 regelingen e.d. 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 33333  33333  33  33 
 Somscore 42 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering 
 de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 

 De beleidsondersteunend medewerker financiën levert een bijdrage aan het proces van 
 begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer binnen de scholengemeenschap en levert bijdragen aan 
 verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses over de begrotingscyclus binnen de 
 scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, een beleidsondersteunend medewerker financiën, een 
 eerste medewerker financiële administratie, medewerkers financiële administratie en medewerkers 
 financieel-administratieve ondersteuning. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Levert een bijdrage aan het proces van begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer binnen de 
 scholengemeenschap door: 
 * het verzamelen van prognosegegevens voor diverse begrotingsartikelen en het toetsen hiervan aan de 
 begroting en meerjarenramingen en het opstellen van concepten voor de begroting van de 
 scholengemeenschap; 
 * het voorbereiden van overleg met medewerkers en leidinggevenden over financiële consequenties van 
 door hen ingediende beleidsplannen en het bespreken van gewenste c.q. noodzakelijke wijzigingen; 
 * het controleren van periodieke overzichten, begrotingsuitvoering, het beoordelen of 
 budgetoverschrijdingen op termijn te verwachten zijn en het hierover rapporteren aan het hoofd afdeling 
 Financiën; 
 * het op volledigheid en juistheid controleren van de debiteuren- en crediteurenbestanden, de 
 verplichtingenadministratie en het gevoerde kasbeheer, het aangeven van de knelpunten daarin en het 
 daarover rapporteren aan het hoofd; 
 * het verzorgen van de begrotingsaanschrijvingen aan budgethouders; 
 * het verwerken van mutaties in de vastgestelde begroting naar aanleiding van voorgeschreven 
 ombuigingen c.q. verschuivingen. 
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 Blz. 19 
 Beleidsondersteunend medewerker financiën 
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 2. Levert bijdragen aan verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses over de begrotingscyclus 
 binnen de scholengemeenschap. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de beleidsondersteunend medewerker financiën is verantwoording schuldig aan het hoofd afdeling 
 financiën voor wat betreft het controleren van periodieke overzichten begrotingsuitvoering en het 
 verwerken van mutaties in de begroting; 
 - de beleidsondersteunend medewerker financiën is werkzaam binnen de financiële wet- en regelgeving, 
 richtlijnen en leidraden op het gebied van financieel beheer en andere relevante financiële regelgeving, 
 van belang voor het toetsen van financiële gegevens en het verwerken van mutaties; 
 - de medewerker financiën neemt beslissingen over concepten voor de begroting, over de inhoud van 
 rapporten en over de begrotingsuitvoering. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de financiële wet- en regelgeving, van richtlijnen en leidraden op het gebied van financieel 
 beheer en van de bedrijfs- en beleidsprocessen van de faculteit; 
 - kennis van het financieel beheer, financiële plannings- en begrotingstechnieken en van richtlijnen die 
 van toepassing zijn op het begrotingsproces; 
 - vaardigheid in het rapporteren over bevindingen van de controle van de begrotingsuitputting; 
 - vaardigheid in het toetsen van financiële gegevens. 

 6. Contacten 
 - met sectoren binnen de scholengemeenschap over onderdelen van de financiële administratie om inzicht 
 in de begrotingsgegevens te krijgen en om mogelijke knelpunten te signaleren; 
 - met leidinggevenden over door hen ingediende beleidsplannen om de financiële consequenties 
 bespreekbaar te maken en om afstemming te verkrijgen over gewenste c.q. noodzakelijke wijzigingen; 
 - met lijnmanagers/budgethouders over begrotingsvoorbereiding en -uitvoering om prognosegegevens te 
 verzamelen en geïnformeerd te worden over de reden van overschrijdingen. 
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 Blz. 20 
 Conciërge 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023443 
 Functienaam Conciërge 
 Salarisschaal  4 
 Indelingsniveau IIb 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
 Kenmerkscores 22122  22122  12  22 
 Somscore 25 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
 voortgezet onderwijs. 
  
 In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
 behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
 en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
 gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 

 De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de 
 gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen, verzorgt 
 kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden 
 van een vergelijkbaar niveau. 

 De conciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen leidinggevende, 
 zoals de locatiebeheerder, de directeur, de hoofdconciërge, etc. Bij meerdere conciërges kunnen de taken 
 onderling verdeeld worden. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) 
 door: 
 * het beheer van alle sleutels, codes e.d.; 
 * het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
 * het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 
 roerende en onroerende goederen; 
 * het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het 
 inschakelen van derden; 
 * het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
 * het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
 * het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
 * het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 

 2. Verricht ondersteunende diensten door: 
 * het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 
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 afspraken, o.a. door het maken van notities; 
 * het noteren van absenten; 
 * het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
 * het ophalen en wegbrengen van de post; 
 * het kopiëren van lesmateriaal; 
 * het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
 * het aansturen van de schoonmaakmedewerkers; 
 * het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
 * het begeleiden van hulpconciërges; 
 * het ondersteunen van ouderavonden e.d. 

 3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
 * het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
 * het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
 * het begeleiden van geschorste leerlingen. 

 4. Verzorgt kantinediensten door: 
 * het beheren van de kantine, de voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 
 * het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige kantinepersoneel; 
 * het beheren van de kleine kas; 
 * het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
 * het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
 * het (laten) bereiden van lunches. 

 5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een 
 vergelijkbaar niveau. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de conciërge legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de uitvoering van 
 de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
 - de conciërge verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften; 
 - de conciërge neemt beslissingen bij het houden van ruggespraak met de daartoe aangewezen 
 leidinggevende in verband met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de roerende en 
 onroerende goederen, bij de verlening van ondersteunende diensten in het kader van bode-, portier- en 
 kantinediensten en bij het optreden in conflictsituaties met leerlingen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties; 
 - kennis van het lezen van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties; 
 - kennis van kantinewerkzaamheden; 
 - inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
 - inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
 - vaardigheid in het optreden bij verstoringen; 
 - vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden; 
 - vaardigheid in het aansturen van ondersteunend personeel. 

 6. Contacten 
 - met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 
 - met leerlingen om hun gedrag te corrigeren; 
 - met medewerkers van bedrijven om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 
 - met derden om hen telefonisch te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023413 
 Functienaam Coördinerend docent 
 Salarisschaal  12 
 Indelingsniveau Vc 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten 
 Activiteiten Coördinatie van activiteiten en processen 
 Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Kenmerkscores 44444  44444  43  43 
 Somscore 54 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling 
 voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De 
 sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De coördinerend docent draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet 
 onderwijs, draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de sector, geeft functioneel 
 leiding aan verschillende typen docenten van een team of vaksectie en draagt zorg voor het uitwerken van 
 de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs voor de sector/locatie of instelling. 
  
 Een belangrijk element in de functie van de coördinerend docent is de coördinatie van sectoraal/locatie 
 brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van andere teams, vaksecties en sectoren/locaties. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs door: 
 * het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces; 
 * het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en 
 leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen; 
 * het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.; 
 * het beoordelen van werkstukken en studieresultaten en het samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling 
 van het leerlingvolgsysteem; 
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 * het voeren van gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om problemen te 
 bespreken of in conflictsituaties. 

 2. Draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de sector/locatie door: 
 * het afstemmen van de werkzaamheden met de operationeel manager van het team; 
 * het optreden als projectleider in werk- en projectgroepen met betrekking tot onderwijskundige aspecten; 
 * het adviseren van het management van de sector/locatie voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke 
 werkprocessen van de teams, vaksecties en de sector/locatie alsmede de afstemming met de andere 
 sectoren/locaties; 
 * het adviseren van het management van de sector/locatie voor wat betreft de inzet en 
 loopbaanperspectieven van verschillende typen docenten van de vaksecties en teams. 

 3. Geeft functioneel leiding aan verschillende typen docenten van een team/vaksectie door: 
 * het adviseren met betrekking tot de inzet en inroostering; 
 * het periodiek voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het adviseren over eventuele 
 rechtspositionele consequenties; 
 * het geven van (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun professionaliteit, 
 opleiding en (bij)scholing; 
 * het geven van (individueel) advies met betrekking tot loopbaanperspectieven; 
 * het beheren van het opleidingsbudget van het team/vaksectie; 
 * het (laten) verzorgen van opleidingen, trainingen, stages en werkervaring; 
 * het, in voorkomende gevallen, coachen van docenten. 

 4. Draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs voor de 
 sector/locatie of instelling door: 
 * het samenstellen van onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 
 inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 
 * het mede ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen op het 
 eigen vakgebied en het adviseren van het sector-/locatiemanagement hieromtrent; 
 * het ontwikkelen van nieuwe programma's van de sector/locatie op basis van onderwijsvragen uit de 
 maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 
 * het begeleiden van werkgroepen en projectgroepen op sector/locatie- of instellingsniveau in het kader 
 van bovengenoemde activiteiten; 
 * het begeleiden van en deelnemen aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen, op 
 instellingsniveau. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
  - de coördinerend docent is verantwoording schuldig aan de sector-/locatiedirecteur voor wat betreft de 
 kwaliteit van de uitvoering van het onderwijsleerproces door het team of de vaksectie en voor wat betreft 
 de bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs; 
 - de coördinerend docent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders van (onderwijskundig) 
 beleid van de school/instelling; 
 - de coördinerend docent neemt beslissingen bij de inzet, inroostering en beoordeling van verschillende 
 typen docenten, de voorstellen tot de ontwikkeling van onderwijsvernieuwing, nieuwe 
 onderwijsprogramma's en leermiddelen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede theoretische kennis op het eigen vakgebied en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 
 - brede kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - inzicht in de inhoud en structuur van het vervolgonderwijs; 
 - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan; 
 - vaardigheid in het beoordelen en coachen van verschillende typen docenten; 
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 - vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsproblemen om tot oplossingsrichtingen te komen; 
 - met verschillende typen docenten over hun inzet, inroostering en functioneren; 
 - met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen 
 over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming, professionaliteit van 
 docenten e.d. te komen. 
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 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023421 
 Functienaam Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
 Salarisschaal  10 
 Indelingsniveau IVc 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
 Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
 Kenmerkscores 43343  43333  33  33 
 Somscore 45 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren van een onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. De sectie of het team draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, en de realisatie van de onderwijsdoelen, de onderwijsprogrammering. De sectoren 
 leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de 
 toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve van de totale scholengemeenschap. 
  
 De decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding verzorgt groeps- en individuele begeleiding van 
 leerlingen, geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief gericht) aan leerlingen en 
 ouders, begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren, draagt zorg voor het 
 schoolverlatersvolgsysteem en woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen door: 
 * het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de 
 studie en het samenstellen van een vakkenpakket of de loopbaankeuze; 
 * het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeid 
 (arbeidsoriëntatie); 
 * het adviseren over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en uitstroom naar ander 
 (vervolg) onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij; 
 * het in kaart brengen van oorzaken van uitval en het initiëren van structurele oplossingen. 

 2. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief gericht) aan leerlingen en ouders 
 door: 
 * het overdragen (individueel/collectief) van informatie aan nieuwe leerlingen aangaande toelatingseisen, 
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 procedures, toekomstperspectief etc.; 
 * het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en het zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen die 
 van belang kunnen zijn voor de interne voorlichting. 

 3. Begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren door: 
 * het samenstellen van materiaal voor vakdocenten en mentoren in het kader van de integratie van de osb 
 en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten; 
 * het toerusten van vakdocenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen 
 vak; 
 * het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van de vakdocenten en mentoren op het terrein van 
 de LOB. 

 4. Levert een bijdrage aan het beleid rond het schoolverlatersvolgsysteem door: 
 * het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid; 
 * het (doen) verzamelen van alle voor de loopbaanoriëntatie en - begeleiding relevante gegevens; 
 * het bewaken van de schoolloopbaan van de leerling; 
 * het opstellen van de jaarplanning plus de daarbij behorende budgettering; 
 * het verzorgen van het jaarverslag. 

 5. Woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding legt verantwoording af aan de centrale directie 
 over de beleidsbijdrage en -uitvoering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
 - de decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding verricht werkzaamheden binnen vastgestelde 
 specifieke kaders; 
 - de decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding neemt beslissingen bij beleidsvoorstellen en de 
 begeleiding en deskundigheidsbevordering van vakdocenten en mentoren 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan; 
 - kennis van de mogelijkheden, die testbureaus kunnen bieden; 
 - kennis van mogelijkheden op de arbeidsmarkt; 
 - kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen; 
 - inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school; 
 - vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van 
 op de behoeften afgestemde informatie; 
 - vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. 

 6. Contacten 
 - met de (centrale) directie en docenten over studieprogramma's, -profielen en -systemen en met leerlingen 
 om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
 - met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om 
 oplossingen te zoeken; 
 - met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering, om 
 leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen; 
 - met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen over 
 leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering op elkaar af te 
 stemmen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023404 
 Functienaam Directeur categoraal onderwijs 
 Salarisschaal  14 
 Indelingsniveau Ve 
 Werkterrein Management -> Directie/bestuur 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 45444  45544  44  44 
 Somscore 59 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een categorale school/onderwijsinstelling. De 
 school/onderwijsinstelling biedt één onderwijssoort aan. 
 In deze school/onderwijsinstelling is de directeursfunctie de hoogste echelon. 

 De directeur heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het bevoegd gezag/bestuur, welke 
 zijn vastgelegd in een directiestatuut en/of bestuursreglement. 

 De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische doelen en neemt beslissingen die 
 gericht zijn op de door het bevoegd gezag/bestuur vast te stellen en/of te realiseren strategische 
 doelstellingen. Het effect van deze beslissingen is pas op langere termijn in te schatten. 

 De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de 
 school/onderwijsinstelling, is verantwoordelijk voor de advisering aan het bevoegd gezag/bestuur over de 
 ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen, waarvan het effect pas op langere 
 termijn is in te schatten, draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school/onderwijsinstelling, profileert de 
 school/onderwijsinstelling, coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de 
 school/onderwijsinstelling en geeft leiding aan (een) adjunct-directeur(en), diverse typen docenten en 
 enkele (onderwijs)ondersteunende medewerkers, zoals een administrateur, een administratief medewerker 
 en/of een secretaresse en een conciërge. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de 
 school/onderwijsinstelling door: 
 * het vertalen van de strategie van het bevoegd gezag/bestuur naar de onderwijsstrategie en het 
 onderwijsbeleid van de school/onderwijsinstelling; 
 * het doen vertalen van de centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 
 school/onderwijsinstelling; 
 * het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen voor het onderwijs; 
 * het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid. 

 2. Is verantwoordelijk voor de (beleids)advisering aan het bevoegd gezag/bestuur over de ontwikkeling 
 van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te 
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 schatten door: 
 * het ontwikkelen van strategische doelen; 
 * het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid; 
 * het adviseren van het bevoegd gezag/bestuur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden. 

 3. Draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school/onderwijsinstelling door: 
 * het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan, de (meerjaren)begroting, en het jaarverslag; 
 * het opstellen van de hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het doen opstellen van een onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen. 

 4. Profileert de school/onderwijsinstelling door: 
 * het vertegenwoordigen van de school naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein, en naar in- en 
 uitstroominstellingen; 
 * het opbouwen en onderhouden van voor de school relevante contacten en netwerken; 
 * het (laten) uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 

 5. Coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school/onderwijsinstelling. 

 6. Geeft leiding aan (een) adjunct-directeur(en), diverse typen docenten en enkele (onderwijs) 
 ondersteunende medewerkers, zoals een administrateur, een administratief medewerker en/of een 
 secretaresse en een conciërge. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de directeur legt verantwoording af aan het bevoegd gezag/bestuur over de leiding en sturing aan de 
 onderwijs- en ondersteunende processen, over de (beleids)advisering aan het bevoegd gezag/bestuur over 
 de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op 
 langere termijn is in te schatten alsmede de zorg voor de bedrijfsvoering op de school/onderwijsinstelling; 
 - de directeur verricht werkzaamheden binnen de door het bevoegd gezag/bestuur vastgestelde 
 strategische beleidslijnen en randvoorwaarden; 
 - de directeur neemt beslissingen bij de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenbeleid van de 
 school op financieel, personeel en onderwijsgebied en over algemene aspecten van management, beheer 
 en bedrijfsvoering binnen de school/onderwijsinstelling en bij het uitbrengen van strategische 
 (beleids)adviezen aan het bevoegd gezag/bestuur. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het categorale onderwijs; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
 - vaardigheid in het behartigen van het management van een categorale school/onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving; 
 - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe 
 ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school/onderwijsinstelling en daarbuiten. 

 6. Contacten 
 - met leden van het bevoegd gezag/bestuur over beleidsaangelegenheden betreffende de 
 school/onderwijsinstelling om strategische adviezen te formuleren; 
 - met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde 
 instanties om het beleid en de belangen van de school/onderwijsinstelling uit te dragen, te verdedigen en 
 te behartigen; 
 - met het bevoegd gezag/bestuur om afstemming en draagvlak te realiseren voor het relevante beleid van 
 de school/onderwijsinstelling; 
 - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
 - met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 
 organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
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 school/onderwijsinstelling te verdedigen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023405 
 Functienaam Directeur categoraal onderwijs 
 Salarisschaal  13 
 Indelingsniveau Vd 
 Werkterrein Management -> Directie/bestuur 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 44444  44444  44  44 
 Somscore 56 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een categorale school. 
 In deze school is de directeursfunctie de hoogste echelon. 

 De directeur heeft uitvoerende taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het bestuur, welke zijn 
 vastgelegd in een directiestatuut. 
  
 De directeur is verantwoordelijk voor het uitbrengen van (beleids)adviezen aan het bestuur omtrent de  
 door het bestuur te ontwikkelen strategische doelen. 

 De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school, 
 draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school, profileert de school, coördineert de dagelijkse gang van 
 zaken en het beheer van de school en geeft leiding aan adjunct-directeuren, de docenten en enkele 
 (onderwijs-) ondersteunende medewerkers, zoals een administrateur, een administratief medewerker en/of 
 een secretaresse en een conciërge. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school door: 
 * het vertalen van de strategie van het bevoegd gezag/bestuur naar het onderwijsbeleid; 
 * het vertalen van centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de school; 
 * het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen voor de uitvoering van 
 onderwijskundig beleid; 
 * het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
 * het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het beleid, mede op basis van door 
 analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 
 * het adviseren van het bestuur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden; 
 * het uitbrengen van (beleids)adviezen aan het bestuur omtrent de door het bestuur te ontwikkelen 
 strategische doelen. 

 2. Draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school door: 
 * het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag; 
 * het opstellen en (laten) uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het doen opstellen van een onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen. 
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 3. Profileert de school door: 
 * het vertegenwoordigen van de school naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein, en naar in- en 
 uitstroominstellingen; 
 * het opbouwen en onderhouden van voor de school relevante contacten en netwerken; 
 * het (laten) uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 

 4. Coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school. 

 5. Geeft leiding aan twee adjunct-directeuren, de docenten en enkele (onderwijs)ondersteunende 
 medewerkers, zoals een administrateur, een administratief medewerker en/of een secretaresse en 
 een conciërge. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de directeur legt verantwoording af aan het bestuur over de leiding en sturing aan de onderwijs- en 
 ondersteunende processen en de zorg voor de bedrijfsvoering op de school; 
 Kader:  
 - de directeur verricht werkzaamheden binnen de door het bestuur vastgestelde beleidslijnen en 
 randvoorwaarden; 
 Beslissingsbevoegdheid:  
 - de directeur neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, de vaststelling van de 
 (meerjaren)plannen en het vertalen van centrale beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en bij het 
 uitbrengen van (beleids)adviezen omtrent de door het bestuur te ontwikkelen strategische doelen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het categorale onderwijs; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
 - vaardigheid in het behartigen van het management van een categorale onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe 
 ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school/onderwijsinstelling en daarbuiten. 

 6. Contacten 
 - met leden van het bestuur over beleidsaangelegenheden betreffende de school om bestuurlijke adviezen 
 te formuleren; 
 - met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde 
 instanties om het beleid en de belangen van de school uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; 
 - met het bestuur om afstemming en draagvlak te realiseren voor het relevante beleid van de organisatie; 
 - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
 - met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 
 organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
 school te verdedigen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een brede scholengemeenschap. De 
 school/onderwijsinstelling biedt meerdere onderwijssoorten aan. 
 In deze school/onderwijsinstelling behoort de directeursfunctie tot de hoogste echelon en wordt de functie 
 aangeduid als een éénhoofdige centrale directie. 

 De directeur/éénhoofdige centrale directie heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het 
 bevoegd gezag/bestuur, welke zijn vastgelegd in een directiestatuut en/of bestuursreglement. 

 De directeur/éénhoofdige centrale directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische 
 doelen en neemt beslissingen die gericht zijn op de door het bevoegd gezag/bestuur vast te stellen en/of te 
 realiseren strategische doelstellingen. Het effect van deze beslissingen is pas op langere termijn in te 
 schatten. Het bevoegd gezag/bestuur beperkt zich tot het aangeven van richtinggevende concepten en 
 controleert de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd. 
  
 De directeur/éénhoofdige centrale directie geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende 
 processen binnen de school/onderwijsinstelling, is verantwoordelijk voor de advisering aan het bevoegd 
 gezag/bestuur over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen, waarvan het 
 effect pas op langere termijn is in te schatten, draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de 
 school/onderwijsinstelling, profileert de school/onderwijsinstelling, coördineert de dagelijkse gang van 
 zaken en het beheer van de school/onderwijsinstelling en geeft leiding aan meerdere adjunct-directeuren, 
 diverse typen docenten en ondersteunende (staf)medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de 
 school/onderwijsinstelling door: 
 * het vertalen van de strategie van het bestuur naar de onderwijsstrategie en het onderwijsbeleid van de 
 school/onderwijsinstelling; 
 * het vertalen van de centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 
 school/onderwijsinstelling; 
 * het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen voor de uitvoering van 
 onderwijskundig beleid; 
 * het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
 * het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid, mede op basis van 
 door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school/onderwijsinstelling; 
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 * het adviseren van het bevoegd gezag/bestuur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden. 

 2. Is verantwoordelijk voor de (beleids)advisering aan het bevoegd gezag/bestuur over de ontwikkeling 
 van de strategische doelstellingen en voor de realisatie van deze doelstellingen. 

 3. Draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de school/onderwijsinstelling door: 
 * het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan, van de (meerjaren)begroting en het jaarverslag; 
 * het opstellen van de hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het doen opstellen van een onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen. 

 4. Profileert de school/onderwijsinstelling door: 
 * het vertegenwoordigen van de school/onderwijsinstelling naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein, 
 en naar in- en uitstroominstellingen; 
 * het opbouwen en onderhouden van voor de school relevante contacten en netwerken; 
 * het (laten) uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 

 5. Coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school/onderwijsinstelling. 

 6. Geeft leiding aan meerdere adjunct-directeuren, diverse typen docenten en ondersteunende 
 (staf)medewerkers. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de directeur/éénhoofdige centrale directie legt verantwoording af aan het bevoegd gezag/bestuur inzake 
 de wijze waarop de overeengekomen (strategische) doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd; 
 - de directeur/éénhoofdige centrale directie verricht werkzaamheden binnen richtinggevende strategische 
 concepten; 
 - de directeur/éénhoofdige centrale directie neemt beslissingen bij de voorbereiding en uitvoering van het 
 meerjarenbeleid van de school/onderwijsinstelling op financieel, personeel en onderwijsgebied en over 
 algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering binnen de school/onderwijsinstelling en 
 bij het uitbrengen van strategische (beleids)adviezen aan het bevoegd gezag/bestuur. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
 - vaardigheid in het behartigen van het management van meerdere onderwijssoorten; 
 - vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving; 
 - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe 
 ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school/onderwijsinstelling en daarbuiten. 

 6. Contacten 
 - met leden van het bevoegd gezag/bestuur over beleidsaangelegenheden betreffende de 
 school/onderwijsinstelling om bestuurlijke strategische adviezen te formuleren; 
 - met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde 
 instanties om het beleid en de belangen van de school/onderwijsinstelling uit te dragen, te verdedigen en 
 te behartigen; 
 - met het bevoegd gezag/bestuur om afstemming en draagvlak te realiseren voor het relevante beleid van 
 de organisatie; 
 - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
 - met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 
 organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
 school/onderwijsinstelling te verdedigen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezeg onderwijs. 
 De directiesecretaresse is onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de (centrale) directie of 
 directeur/rector belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan (de leden van) de (centrale) 
 directie. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verleent secretariële ondersteuning aan de leden van de (centrale) directie door: 
 * het behandelen van de voor de (centrale) directie bestemde post, het signaleren van urgente 
 (post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden; 
 * het, in overleg, indelen en bewaken van de agenda van de leden van de (centrale) directie en het daarbij 
 onderkennen van het belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie; 
 * het administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, het 
 completeren van de vergaderstukken, het archiveren van de vergaderstukken, het notuleren en uitwerken 
 van de notulen van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang en de afdoening van de daarin 
 gemaakte afspraken en genomen besluiten; 
 * het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers ten behoeve van 
 de (centrale) directie; 
 * het opzetten en bijhouden van een werkarchief voor de (centrale) directie, het bewaken van tijdige en 
 volledige aanlevering van de te archiveren stukken en het completeren van de dossiers; 
 * het naar eigen inzicht concipiëren van brieven en het daartoe verzamelen en bewerken van 
 (aanvullende) informatie; 
 * het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de brede scholengemeenschap 
 (sectordirecteuren, administratie, e.d.) en met externe instanties over algemeen inhoudelijke aspecten van 
 in behandeling zijnde onderwerpen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de directiesecretaresse is verantwoording schuldig aan de voorzitter van de (centrale) directie over de 
 inhoudelijke kwaliteit en de voortgang van de secretariële ondersteuning; 
 - de directiesecretaresse werkt binnen interne administratieve en procedurele werkafspraken die van 
 belang zijn voor wijze en tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden; 
 - de directiesecretaresse neemt beslissingen bij het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 35 
 Directiesecretaresse 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 bij het zelfstandig concipiëren van brieven, bij het verzamelen en ordenen van gegevens en bij het maken 
 en afhouden van afspraken voor de (centrale) directie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften; 
 - kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de brede scholengemeenschap en de werkzaamheden van 
 de (centrale) directie; 
 - vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van 
 notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven; 
 - vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; 
 - vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken. 

 6. Contacten 
 - met derden (ouders/verzorgers, sectordirecteuren, docenten, OOP-ers, externe instanties) over de 
 secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in 
 behandeling zijnde onderwerpen en om (agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor 
 de leden van de (centrale) directie. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren van een onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 
  
 Een sector bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De sectoren 
 leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de 
 toetsing en afsluiting. 

 De docent stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van 
 twee leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs en begeleidt 
 leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van 
 periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie, initieert, in overleg 
 met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, kan sturing 
 geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten/projecten binnen de scholengemeenschap en is actief in 
 de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en de -didactische kennis en 
 vaardigheden op ervaren niveau. 
  
 De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren door: 
 * het indelen van leerlingen naar leerstijl, leerhouding etc. en het geven van opdrachten aan subgroepen; 
 * het zelfstandig laten werken van leerlingen en het geven van ruimte om na te denken en om onderling te 
 overleggen over problemen; 
 * het stellen van open vragen aan leerlingen; 
 * het zich richten op leerdoel en lesstof en minder op de motivatie en het ontdekkingsproces van 
 leerlingen; 
 * het toepassen van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen samen een probleem moeten oplossen; 
 * het zodanig groeperen van leerlingen binnen een klas dat de werkvorm aansluit bij de doelstelling van 
 de les; 
 * het in gesprek gaan met leerlingen en hen bewust maken van hoe ze met elkaar omgaan; 
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 * het bespreekbaar en hanteerbaar maken van onderlinge verschillen in normen en waarden. 

 2. Speelt in op de leefwereld van twee leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen van het 
 voortgezet onderwijs en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen door: 
 * het aanspreken en stimuleren van leerlingen uit twee leeftijdsgroepen op een bij hun leefwereld 
 passende manier; 
 * het aanpassen van het taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen; 
 * het onderwijzen/begeleiden van leerlingen die het tempo van de groep niet kunnen volgen door hen 
 meer structuur te bieden en passend te bemoedigen, zonodig met inschakeling van een specialist. 

 3. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het 
 eigen team of de vaksectie door: 
 * het jaarlijks uitwisselen in het team van evaluatieverslagen en het komen tot voorstellen voor aanpassing 
 van het leerplan; 
 * het bijhouden van het ontwerpen van opleidingsprogramma's, rekening houdend met de mogelijkheid tot 
 individuele keuzen; 
 * het vaststellen van tussentijdse leerdoelen per periode of lessenserie; 
 * het doen van programmavoorstellen waardoor leerlingen makkelijker de overstap kunnen maken naar 
 het vervolgonderwijs; 
 * het overleggen met docenten van voorafgaand- en vervolgonderwijs over de afstemming van de 
 onderwijsprogramma's; 
 * het systematisch inventariseren welke problemen leerlingen ervaren bij de overgang van voorafgaand- 
 naar vervolgonderwijs en het komen met voorstellen hoe die te verminderen. 

 4. Initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
 leerlingen door: 
 * het vragen aan externe hulpverleners om uitleg van vakbegrippen of hen aanspreken op het gebruik van 
 herkenbaarder taalgebruik; 
 * het aangeven aan externe hulpverleners welke problemen zich voordoen bij de leerlingen en welke 
 ondersteuning wordt verwacht; 
 * het samen met externe hulpverleners zoeken naar mogelijkheden om hun adviezen in de dagelijkse 
 lespraktijk te integreren; 
 * het voeren van gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om problemen te 
 bespreken of in conflictsituaties; 
 * het afstemmen van het eigen woordgebruik op de gesprekspartners door rekening te houden met hun 
 opleidingsniveau en/of culturele achtergrond; 
 * het met hulpverleners bespreken van problemen met een deelnemer. 
  
 5. Kan sturing geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten/projecten binnen de 
 scholengemeenschap door: 
 * het, bij het sturing geven aan activiteiten/projecten, werken met een duidelijk plan; 
 * het bijsturen wanneer de doelstelling van het overleg c.q. activiteit/project uit het oog wordt verloren 
 door betrokkenen; 
 * het hanteren van een expliciete agenda bij het voorzitten van overleg; 
 * het ervoor zorgen dat eenieder die deelneemt aan het overleg gelegenheid krijgt om een standpunt naar 
 voren te brengen. 

 6. Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en - 
 didactische kennis en vaardigheden door: 
 * het voortdurend en systematisch zelfstandig uitbouwen (door het volgen van bijscholing) van zijn/haar 
 bestand van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden; 
 * het integratief in zetten van de vakinhoudelijke kennis in de onderwijsactiviteiten; 
 * het experimenteren in de eigen lessituatie en het op basis daarvan komen met voorstellen ter verbetering 
 van de lespraktijk op de eigen instelling; 
 * het nadenken over veranderingen in de samenleving en de gevolgen van deze veranderingen voor het 
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 eigen vakgebied en het op basis daarvan komen tot voorstellen gericht op verbetering; 
 * het fungeren als trekker van veranderingen die een deel van het team of de unit betreffen; 
 * het ondersteunen van collega's bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen; 
 * het nemen van initiatieven om mensen van buiten de eigen scholengemeenschap toelichting te laten 
 geven op nieuwe ontwikkelingen; 
 * het tonen van een grote vasthoudendheid bij het overtuigen van collega's ten aanzien van de voordelen 
 van bepaalde ontwikkelingen; 
 * het wekken van vertrouwen door de tijd te nemen om vragen van collega's door te praten en door zelf 
 hulpvragen te stellen; 
 * het reageren op wat een collega inbrengt door met doorvragen en structureren de vraagstelling voor de 
 ander te verhelderen en door oplossingsrichtingen aan te reiken; 
 * het stimuleren van collega's om elkaars lessen te komen observeren en die samen door te spreken; 
 * het maken van afspraken met collega's om hen te ondersteunen; 
 * het systematisch bijhouden van de eigen ervaringen en die van collega's en het op basis daarvan komen 
 tot voorstellen voor training, intervisie e.d.; 
 * het onderhouden van goede informele contacten met collega's en het zichzelf makkelijk aanspreekbaar 
 maken. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over het aansturen van het 
 leerproces, de bijdrage aan de competentieontwikkeling van collega's en over de bijdrage aan de 
 ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie; 
 - de docent verricht werkzaamheden binnen de vastgestelde onderwijsprogramma's die van belang zijn 
 voor de uitvoering van het onderwijsleerproces; 
 - de docent neemt beslissingen bij het sturing geven aan het leerproces tussen leerlingen, bij de bijdrage 
 aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team, bij de 
 incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, bij de beheersing, verdieping 
 en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden en bij het sturing geven aan kleinschalig overleg 
 en aan projectteams. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap; 
 - inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties; 
 - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen 
 met verschillende culturele achtergronden; 
 - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 
 - communicatieve vaardigheden; 
 - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. 

 6. Contacten 
 - met startende docenten over het sturen van het leerproces om specifieke kennis en vaardigheden over te 
 dragen; 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; 
 - met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen 
 over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling 
 voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De 
 sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De docent stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen in de 
 verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met 
 meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden, draagt mede zorg 
 voor de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten binnen het eigen 
 team of de eigen vaksectie, initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan de 
 ontwikkeling van de leerlingen, neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen 
 de scholengemeenschap en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en is actief in de 
 beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Stimuleert de leerlingen tot het leren leren door: 
 * het gebruiken van opdrachten die de leerlingen stimuleren om zelf invulling te geven aan hun 
 leerproces; 
 * het aandragen van problemen die stimuleren tot het zelf verzamelen en toepassen van kennis; 
 * het, op basis van de reacties van leerlingen, komen tot realisatie van leerdoelen; 
 * het laten werken van leerlingen naar hun mogelijkheden: zelfstandig of in overleg aan opdrachten 
 werken; 
 * het bewust inspelen op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen; 
 * het adequaat bijsturen van een groep die onvoldoende taakgericht is; 
 * het, ook bij moeilijke groepen, hanteren van werkvormen waardoor leerlingen leren samen te werken; 
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 * het, in moeilijke groepen, bespreekbaar maken van de effecten van het gedrag van de leerlingen; 
 * het laten reguleren van het eigen groepsgedrag van leerlingen. 

 2. Speelt in op de leefwereld van leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende 
 onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende 
 culturele achtergronden door: 
 * het aanspreken en stimuleren van leerlingen op een bij hun leefwereld passende manier; 
 * het aanpassen van het taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen; 
 * het zonodig inschakelen van een specialist. 

 3. Draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de 
 onderwijsactiviteiten binnen het eigen team of de eigen vaksectie door: 
 * het ontwerpen van een leerlijn- c.q. leerstofdomein en het daarvoor selecteren of ontwikkelen van 
 doelstellingen; 
 * het selecteren van middelen, methoden en bronnen voor de realisatie van een leerlijn; 
 * het plaatsen van de onderdelen van een leerlijn in een effectieve volgorde; 
 * het vaststellen van tussentijdse leerdoelen per periode of lessencyclus; 
 * het, bij het vaststellen van de leerdoelen, rekening houden met het onderwijsinstellingsconcept en de 
 deelnemerspopulatie; 
 * het uitwerken van eindtermen van een deelkwalificatie in modules en doelstellingen; 
 * het overleggen met docenten van voorafgaand- en vervolgonderwijs over de afstemming van de 
 onderwijsprogramma's. 

 4.  Initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
 leerlingen door: 
 * het voeren van gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om problemen te 
 bespreken of in conflictsituaties; 
 * het afstemmen van het eigen woordgebruik op de gesprekspartners door rekening te houden met hun 
 opleidingsniveau en/of culturele achtergrond; 
 * het inventariseren van knelpunten in de externe hulpverlening en het komen met oplossingsvoorstellen; 
 * het met hulpverleners en ouders bespreken van problemen met een leerling, het doorverwijzen naar 
 hulpverleningsinstanties en het regelen van begeleiding, opvang en plaatsing; 
 * het nemen van initiatieven voor overleg met voorgaand- en vervolgonderwijs om te komen tot 
 onderlinge afstemming van het onderwijsaanbod; 
 * het leveren van een bijdrage aan voorlichtende activiteiten via manifestaties of een schoolkrant. 

 5. Neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap en 
 aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen door: 
 * het actief deelnemen aan scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; 
 * het nemen van initiatieven om andere docenten binnen de scholengemeenschap te betrekken bij 
 scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; 
 * het initiëren van overleg en samenwerking tussen docenten binnen de scholengemeenschap; 
 * het optreden als projectleider van onderwijsprojecten. 

 6. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en 
 vaardigheden door: 
 * het fungeren als vraagbaak en voorbeeld voor anderen; 
 * het optreden als coach voor minder ervaren collega's; 
 * het fungeren als trekker van veranderingen die het team betreffen; 
 * het op basis van herziene of nieuwe onderwijsdoelen maken van een passende selectie van kennis en toe 
 te passen vaardigheden uit de recente vakliteratuur; 
 * het interpreteren van onderwijsvragen op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten en het aandragen 
 van oplossingen voor problemen; 
 * het interpreteren van veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het onderwijs en het 
 doen van vernieuwende voorstellen; 
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 * het experimenteren met andere werkwijzen, concepten e.d.; 
 * het duidelijk kunnen benoemen welke factoren binnen de school een positieve bijdrage kunnen leveren 
 aan een bepaalde vernieuwing; 
 * het duidelijk kunnen aangeven met welke concrete acties weerstanden tegen vernieuwing overwonnen 
 kunnen worden. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over het stimuleren van de 
 leerlingen tot leren leren, het realiseren van de leerdoelen, de ontwikkeling van het curriculum en het 
 coachen van docenten; 
 - de docent verricht werkzaamheden binnen vastgesteld onderwijsbeleid van de sector/locatie en de 
 onderwijsprogrammering; 
 - de docent neemt beslissingen bij het stimuleren van het leerproces van de leerlingen, het inspelen op de 
 leefwereld van meerdere leeftijdsgroepen en het begeleiden van leerlingen met meervoudige 
 ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden, de ontwikkeling van het 
 curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten binnen de eigen school en het nemen van 
 initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de school en aan de samenwerking met 
 andere onderwijsinstellingen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede en verdiepte vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 
 - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen 
 met verschillende culturele achtergronden; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap; 
 - inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties; 
 - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
 - communicatieve vaardigheden; 
 - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 

 6. Contacten 
 - met minder ervaren docenten om hen te coachen; 
 - met lesondersteunend personeel om hen aan te sturen; 
 - met stagiaires om hen te begeleiden; 
 - met startende docenten om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen; 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; 
 - met het vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te 
 verkrijgen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie en in project- en/of 
 werkgroepen over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te 
 komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling 
 voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De 
 sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De docent  draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, levert 
 een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de 
 sector/locatie en/of de onderwijsinstelling en stuurt in voorkomende gevallen onderwijsondersteunend 
 personeel aan. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1.Draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs door: 
 * het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces; 
 * het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en 
 leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen; 
 * het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.; 
 * het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling 
 van het leerlingvolgsysteem. 

 2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied door: 
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 * het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijsprogramma; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's op 
 basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke 
 onderwijskundige ontwikkelingen; 
 * het participeren in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie binnen de sector/locatie 
 betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het vakgebied. 

 3. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de onderwijsinstelling door: 
 * het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 
 * het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen. 

 4. Stuurt, in voorkomende gevallen, onderwijsondersteunend personeel aan. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende voor wat betreft de 
 kwaliteit van het doceren, zoals aangegeven en vastgelegd in het onderwijsprogramma en voor wat betreft 
 de bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied; 
 - de docent verricht werkzaamheden binnen de vastgestelde onderwijsprogramma's die van belang zijn 
 voor de uitvoering van het onderwijsleerproces; 
 - de docent neemt beslissingen bij de verzorging van afgeronde delen van het onderwijs, de beoordeling 
 van resultaten van leerlingen, de inhoud van de bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma's 
 en leermiddelen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied; 
 - kennis van didactische methoden en technieken; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - inzicht in de inhoud en structuur van het vervolgonderwijs; 
 - vaardigheid in het motiveren van deelnemers en het opzetten van leerplannen; 
 - vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
 - vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders over de voortgang van de studieresultaten van de leerling om hen te informeren; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie over onderwijsprogramma's en 
 onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling 
 voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De 
 sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De docent draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, draagt 
 zorg voor het, binnen kaders en de eigen beleidsvrije ruimte, uitwerken van de ontwikkeling en 
 vernieuwing van het onderwijs op het eigen vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie 
 en/of de onderwijsinstelling en stuurt in voorkomende gevallen onderwijsondersteunend personeel aan. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs door: 
 * het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces; 
 * het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en 
 leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen; 
 * het begeleiden van leerlingen bij hun projecten, werkstukken e.d.; 
 * het beoordelen van werkstukken en studieresultaten en het samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling 
 van het leerlingvolgsysteem; 
 * het, binnen de vaksectie, team of sector/locatie, zorgdragen voor de afstemming van het proces met 
 betrekking tot de examens en herkansingen; 
 * het overleggen met docenten van voorafgaand- en vervolgonderwijs over de afstemming van de 
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 onderwijsprogramma's; 
 * het voeren van gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om problemen te 
 bespreken of in conflictsituaties. 

 2. Draagt zorg voor het, binnen kaders en de eigen beleidsvrije ruimte, uitwerken van de ontwikkeling en 
 vernieuwing van het onderwijs op het eigen vakgebied door: 
 * het opstellen van onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met inachtneming 
 van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 
 * het mede ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen op het 
 eigen vakgebied en voor de eigen sector/locatie en het adviseren van het sector-/locatiemanagement 
 daaromtrent; 
 * het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's van de sector/locatie op basis van onderwijsvragen 
 uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 
 * het leveren van een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan werkgroepen en 
 projectgroepen op sector-/locatieniveau in het kader van bovengenoemde activiteiten; 
 * het deelnemen aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen, welke sector- 
 /locatieoverstijgend zijn. 

 3. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de onderwijsinstelling door: 
 * het begeleiden van nieuwe docenten en aspirant docenten die stages lopen; 
 * het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 
 * het onderhouden van contacten met externe deskundigen, instellingen en bedrijven. 

 4. Stuurt, in voorkomende gevallen, onderwijsondersteunend personeel aan. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende voor wat betreft de 
 bijdragen aan onderwijsontwikkeling en de kwaliteit van het doceren, zoals aangegeven en vastgelegd in 
 het onderwijsprogramma en aan de coördinerend docent voor wat betreft de voortgang en uitvoering van 
 het onderwijs; 
 - de docent verricht werkzaamheden binnen vastgesteld onderwijsbeleid van de sector/locatie en de 
 onderwijsprogrammering; 
 - de docent neemt beslissingen bij het leveren van bijdragen en adviezen met betrekking tot de 
 ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en leermiddelen en bij het mede ontwikkelen van de 
 voorstellen tot onderwijsvernieuwing. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede theoretische kennis op het eigen vakgebied en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 
 - kennis van didactische methoden en technieken; 
 - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het motiveren van deelnemers en het opzetten van onderwijsprogramma's; 
 - vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
 - vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 
 - inzicht in de inhoud en structuur van het vervolgonderwijs. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; 
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 - met het vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te 
 verkrijgen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen 
 over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bovenbouw vwo van een onderwijsinstelling. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 

 De docent bovenbouw vwo draagt zorg voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de 
 bovenbouw vwo van de onderwijsinstelling, levert een bijdrage aan het meerjaren onderwijsprogramma in 
 de bovenbouw vwo, is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en 
 vakdidactische kennis en vaardigheden in de bovenbouw vwo, draagt bij aan de activiteiten van de 
 sector/locatie en/of de onderwijsinstelling en is breed inzetbaar in de onderwijsinstelling. 

 De docent bovenbouw vwo is breed inzetbaar in de onderwijsinstelling en heeft een academisch werk- en 
 denkniveau. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1.Draagt zorg voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de bovenbouw vwo van de 
 onderwijsinstelling door: 
 * het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces in de bovenbouw vwo conform het leerconcept leren 
 leren, waarbij  het accent ligt op het begeleiden van het proces waarbij leerlingen gestimuleerd worden 
 zelf tot oplossingen te komen en verbanden te leggen; 
 * het daartoe op basis van het leerplan, selecteren van de theorie, bepalen en samenstellen van de leer- en 
 oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen, de indeling en meerjaren fasering 
 van de lessen gerelateerd aan de leefwereld en leerstijlen van de leerlingen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen; 
 * het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.; 
 * het beoordelen van werkstukken en studieresultaten en het samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling 
 van het leerlingvolgsysteem. 

 2. Levert een bijdrage aan het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo door: 
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 * het meedenken over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw vwo; 
 * het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het meerjaren onderwijsprogramma in 
 de bovenbouw vwo; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe meerjaren 
 onderwijsprogramma's op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg 
 van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 
 * het participeren in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie betreffende de vernieuwing en 
 ontwikkeling van het onderwijs binnen het vakgebied in de bovenbouw vwo. 

 3. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en 
 vaardigheden in de bovenbouw vwo door: 
 * het op basis van herziene of nieuwe onderwijsdoelen maken van een passende selectie van kennis en 
 vaardigheden uit de recente vakliteratuur; 
 * het interpreteren van onderwijsvragen op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten en het aandragen 
 van oplossingen voor problemen; 
 * het interpreteren van veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het onderwijs en het 
 doen van vernieuwende voorstellen; 
 * het experimenteren met andere werkwijzen, concepten e.d.; 
 * het duidelijk kunnen benoemen welke factoren binnen de school een positieve bijdrage kunnen leveren 
 aan een bepaalde vernieuwing; 
 * het duidelijk kunnen aangeven met welke concrete acties weerstanden tegen vernieuwing overwonnen 
 kunnen worden; 
 * het onderhouden van contacten op hbo- en universitair niveau o.a. door deelname aan (stage)projecten 
 om nieuwe (wetenschappelijke) kennis te vergaren. 

 4. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de onderwijsinstelling door: 
 * het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 
 * het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen; 
 * het, in voorkomende gevallen, aansturen van onderwijsondersteunend personeel. 

 5. Is breed inzetbaar in de onderwijsinstelling. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docent bovenbouw vwo legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 
 verzorging van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de bovenbouw vwo, de bijdragen aan de 
 ontwikkeling en vernieuwing van het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo en over de 
 beheersing van kennis en vaardigheden in de bovenbouw vwo; 
 - de docent verricht werkzaamheden binnen vastgesteld onderwijsbeleid van de sector/locatie en de 
 onderwijsprogrammering voor de bovenbouw vwo; 
 - de docent bovenbouw vwo neemt beslissingen bij het begeleiden van leerlingen in de bovenbouw vwo, 
 bij het leveren van een bijdrage aan het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo alsmede 
 bij de passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente vakliteratuur. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede theoretische kennis op het eigen vakgebied op 1e graads niveau; 
 - academisch werk- en denkniveau; 
 - kennis van didactische methoden en technieken; 
 - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen onderwijsinstelling en het hoger en wetenschappelijk 
 onderwijs; 
 - vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen van verschillende culturele achtergronden; 
 - vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen bij problemen en conflicten; 
 - vaardigheid in het overdragen van abstracties; 
 - vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen; 
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 - vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
 - vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie over onderwijsprogramma's en 
 onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 
 - met voorafgaand- en vervolgonderwijs (hoger en wetenschappelijk onderwijs) over aansluiting en om op 
 de hoogte te blijven van de actuele onderwijskundige en vakinhoudelijke wetenschappelijke 
 ontwikkelingen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent. De docentassistent is 
 verbonden aan een bepaald team en/of een (vak)sectie en één van de docenten is functioneel 
 verantwoordelijk voor de aansturing. 
  
 De docentassistentassisteert de docent bij de lesgevende taak, de begeleiding van leerlingen en voert  
 administratieve werkzaamheden uit. 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Assisteert de docent bij de lesgevende taak en de begeleiding van leerlingen door: 
 * het methodisch begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden; 
 * het toezicht houden en begeleiden van gedrag van leerlingen tijdens de inhaalproefwerken, zelfstudie en 
 bij het huiswerk; 
 * het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de docent en dit zonodig 
 in overleg met de docent bijhouden; 
 * het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d. 

 2.Voert administratieve werkzaamheden uit door: 
 * het registreren van toetsgegevens, resultaten en leerlinggegevens; 
 * het aanleveren van gegevens aan de centrale administratie; 
 * het gebruiksklaar maken van proefwerken; 
 * het nakijken van gestandaardiseerde toetsen; 
 * het aanvragen van specifiek lesmateriaal aan de mediathecaris. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de docentassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de docent waaraan assistentie verleend 
 wordt over het al dan niet uitgevoerd hebben van de aanwijzingen van de docent en over de kwaliteit van 
 de uitvoering van deze aanwijzingen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende;  
 - de docentassistent verricht werkzaamheden op grond van specifieke afspraken met betrekking tot de 
 assistentie; 
 - de docentassistent neemt beslissingen bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet 
 ingegrepen moet worden of dat de leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het 
 informeren van de docenten over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van eenvoudige didactische en pedagogische principes; 
 - inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling; 
 - vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; 
 - vaardig in het invulling geven aan een assisterende functie; 
 - vaardig in het te woord staan van leerlingen. 

 6. Contacten 
 - met de docenten die de feitelijke aansturing van werkzaamheden tijdens de les geven over uit te voeren 
 opdrachten om tot afspraken te komen; 
 - met docenten om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; 
 - met leerlingen over hun gedrag om hen op regels te wijzen of hun vragen te beantwoorden; 
 - met docenten over hun rol om assistentie te verlenen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
 de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 

 De eerste medewerker financiële administratie verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve 
 werkzaamheden, verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling en 
 bereidt rapportages aan het management voor omtrent financieel resultaat en vermogenspositie. 

 De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, een eerste medewerker financiële administratie, 
 medewerkers financiële administratie en medewerkers financieel-administratieve ondersteuning. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
 * het controleren van inkomende facturen, deze coderen ten behoeve van de verwerking in de 
 boekhouding en zorgen voor een tijdige betaling; 
 * het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
 * het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
 * het bewaken van vastgestelde budgetten; 
 * het zorgen voor een archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
 * het zorgdragen voor de inning van leerlingenbijdragen, lesgelden, contributie schoolvereniging, 
 kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds en dergelijke en het verzenden van nota's hiertoe en 
 zo nodig rappelleren; 
 * het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen. 

 2. Verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling door: 
 * het periodiek samenstellen van inkomsten- en uitgavenoverzichten, al dan niet per onderwijssoort, 
 locatie of afdeling; 
 * het verstrekken van financiële gegevens ten behoeve van het opstellen van de begroting en/of 
 deelbegrotingen en meerjarenramingen; 
 * het mede samenstellen van onderdelen van de jaarrekening. 

 3. Bereidt rapportages omtrent financieel resultaat en vermogenspositie aan de (centrale) directie voor 
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 door: 
 * het controleren op juistheid en volledigheid van financieel-economische cijfermatige informatie en het 
 zo nodig aanbrengen van correcties; 
 * het afstemmen op elkaar van financiële deeladministraties; 
 * het signaleren van verschillen tussen het vastgestelde budget en de ingediende rekeningen, het 
 bespreken van de mogelijke oorzaken met de budgethouders en het doen van aanbevelingen ter bijsturing. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de eerste medewerker financiële administratie is verantwoording schuldig aan het hoofd afdeling 
 financiën voor wat betreft boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, de 
 rapportages betreffende resultaat en vermogenspositie en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve 
 van de begrotingssamenstelling; 
 - de eerste medewerker financiële administratie werkt binnen de voor de financiële administratie geldende 
 regels en voorschriften, van belang voor de correcte verwerking van financiële gegevens en de 
 afstemming van financiële deeladministraties op elkaar; 
 - de eerste medewerker financiële administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van verschillen 
 tussen budget en ingediende rekeningen, bij het bewaken van budgetten en bij het samenstellen van 
 inkomsten- en uitgavenoverzichten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de financiële wet- en regelgeving en van richtlijnen op het gebied van financieel beheer; 
 - kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures 
 en vaardigheid in het hanteren ervan; 
 - vaardigheid in het opstellen van managementoverzichten. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers binnen en buiten de afdeling om informatie in te winnen in het kader van op te stellen 
 managementrapportages, met budgethouders om te attenderen op over- c.q. onderschrijding om 
 toelichting te geven op gesignaleerde verschillen tussen budget en ingediende rekeningen en het 
 bespreken en aangeven van mogelijke oplossingen; 
 - met medewerkers van decentrale administraties om procedures en werkwijze af te stemmen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
 de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 

 Het hoofd financiën coördineert de jaarlijkse financiële cyclus van de scholengemeenschap bestaande uit 
 de begrotingsvoorbereiding, rapportage en het opstellen van de jaarrekening, is belast met de 
 controlfunctie, beheert de financiële middelen en geeft leiding aan de afdeling. 

 De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, een beleidsondersteunend medewerker financiën, een 
 eerste medewerker financiële administratie, medewerkers financiële administratie en medewerkers 
 financieel-administratieve ondersteuning. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert de directie inzake de jaarlijkse financiële cyclus van de scholengemeenschap bestaande uit de 
 begrotingsvoorbereiding, rapportage en het opstellen van de jaarrekening en coördineert de uitvoering 
 ervan door: 
 * het analyseren en becommentariëren van gegevens uit begrotingen van voorgaande jaren, het analyseren 
 van de consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid en het aan de 
 hand daarvan opstellen van een beleidsnota met beslispunten; 
 * het beoordelen van concept-begrotingen van de sectoren en het adviseren van de directie daarover; 
 * het in dit kader opstellen van rapportages, waarbij indien noodzakelijk tevens voorstellen worden 
 gedaan voor wijzigingen in de concept-begrotingen of voor beleidsalternatieven; 
 * het voeren van voorbereidend overleg bij de opstelling van de concept-begrotingen en 
 meerjarenramingen met de sectordirecties en het ondersteunen van de directie van de 
 scholengemeenschap bij hun overleg met de sectordirecties; 
 * het opstellen van analyses en nadere adviezen inzake de verantwoordingsrapportages; 
 * het bij beleidswijzigingen doorrekenen van financiële consequenties en het formuleren van 
 beleidsalternatieven; 
 * het beoordelen van de financiële rapportage op basis van de vastgestelde begroting en 
 meerjarenramingen; 
 * het beoordelen van de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en de naleving van 
 randvoorwaarden; 
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 * het tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op 
 budgettaire consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen. 

 2. Is belast met de controlfunctie door: 
 * het controleren van de besteding van de gelden van de instelling op doelmatigheid en rechtmatigheid; 
 * het rapporteren daarover aan de directie en het doen van aanbevelingen ter verbetering. 

 3. Beheert de financiële middelen van de scholengemeenschap door: 
 * het doen van voorstellen ten aanzien van financieringen, investeringen en overig financieel beheer; 
 * het adviseren tot het nemen van maatregelen ter beheersing van kosten; 
 * het analyseren van de bedrijfseconomische- en financiële doelmatigheid en het doen van voorstellen ter 
 verbetering; 

 4. Geeft leiding aan de afdeling Financiën. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd financiën is verantwoording schuldig aan de directie van de scholengemeenschap voor wat 
 betreft de inhoud van de beleidsadviezen, voor de voorstellen voor de begroting en meerjarenramingen, 
 voor het toezicht op de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en het financiële beheer; 
 - het hoofd financiën werkt binnen beleidslijnen van de directie van de scholengemeenschap, financiële 
 wet- en regelgeving, richtlijnen en leidraden voor het financiële beheer die van belang zijn voor de op te 
 stellen begroting, de inhoud van de beleidsadviezen en voor de uitvoering van het financieel beheer; 
 - het hoofd financiën neemt beslissingen bij het opstellen van de voorstellen voor de begroting en 
 meerjarenramingen van de scholengemeenschap, bij het beoordelen van beleidsvoornemens van de 
 sectoren en bij het formuleren van financieel-economische adviezen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen de 
 scholengemeenschap; 
 - inzicht in de beleidsterreinen van de scholengemeenschap en in financieel-economische, 
 organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan; 
 - vaardigheid om het begrotingsproces binnen de scholengemeenschap daarop af te stemmen; 
 - vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering. 

 6. Contacten 
 - met directeuren over begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om af te stemmen en te komen tot 
 adviezen over eventuele bijstellingen van de begroting of de inrichting van het beheer; 
 - met collega-hoofden van de ondersteunende afdelingen en directeuren van de scholen over 
 begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om te komen tot samenvoeging van concept- 
 deelbegrotingen in de ontwerpbegroting en over de uitvoering en evaluatie om overleg te voeren en indien 
 noodzakelijk te komen tot bijstelling van de begrotingscyclus; 
 - met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en afspraken te 
 maken; 
 - met de externe accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot afstemming te 
 komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een facilitaire dienst van een brede scholengemeenschap. 

 De facilitaire dienst heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en onderhouden van 
 gebouwen, het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van de school, het verzorgen van de bode-, 
 telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen en diensten. 

 Het hoofd facilitaire dienst is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het adviseren 
 van de centrale directie, het coördineren en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van 
 huisvesting, beheer en onderhoud en het leidinggeven aan de facilitaire dienst. 

 De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s), (hoofd)conciërge(s), 
 kantinebeheerder/medewerker(s) en eventueel ander uitvoerend ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert de centrale directie op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
 * het ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en 
 de (technische) inrichting ervan; 
 * het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op 
 technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en 
 het in dat kader onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan de 
 (centrale) directie. 

 2. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
 * het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en 
 huisvestingsprojecten; 
 * het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en 
 gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten; 
 * het, binnen de door de centrale directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen 
 (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, 
 catering, schoonmaakcontracten, etc.); 
 * het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) en 
 het, na goedkeuring door de (centrale) directie, zorgdragen voor de uitvoering ervan; 
 * het zorgdragen voor de uitvoering van Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van de school en het 
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 in dat kader onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer. 

 3. Geeft leiding aan de facilitaire dienst door: 
 * het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers; 
 * het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; 
 * het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden; 
 * het beheren van het budget van de facilitaire dienst; 
 * het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken). 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd facilitaire dienst is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat betreft de 
 gerealiseerde huisvesting en inrichting, voor het gebouwenbeheer en voor de kwaliteit van de adviezen 
 aan de (centrale) directie; 
 - het hoofd facilitaire dienst werkt binnen het kader van het meerjarenonderhoudsplan en het 
 meerjareninvesteringsplan vastgesteld door de centrale directie, relevante wet- en regelgeving en 
 veiligheids- en inspectierichtlijnen zijn van belang bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten en het 
 opstellen van inkoop- en onderhoudscontracten en zijn technische en budgettaire aspecten van belang bij 
 het beoordelen van vernieuwings- of vervangingsaanvragen van gebruikers; 
 - het hoofd facilitaire dienst neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen (onder meer over het 
 aanbesteden van werkzaamheden aan derden en over nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en (technische) 
 inrichting van gebouwen) aan de centrale directie, over de planning en uitvoering van de werkzaamheden 
 van de afdeling alsmede over de inkoop van materialen en diensten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van 
 schoolgebouwen; 
 - kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en 
 onderhoud van schoolgebouwen; 
 - kennis van de Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving; 
 - kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 
 materiaalspecificaties; 
 - vaardigheid in het beoordelen van de financiële- en technische consequenties van onderhoudsprojecten 
 en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen; 
 - vaardigheid in het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en fabrikanten; 
 - leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

 6. Contacten 
 - met interne gebruikers over gebruikerswensen om deze af te kunnen zetten tegen de mogelijkheden, 
 randvoorwaarden en het organisatiebelang; 
 - met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om 
 te onderhandelen over aan te besteden projecten; 
 - met leveranciers en fabrikanten over prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te 
 leveren goederen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken; 
 - met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om tot een zo gunstig 
 mogelijke afhandeling te komen; 
 - met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de ARBO-coördinator/-dienst over de te verrichten 
 werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en regelgeving om tot afstemming 
 te komen; 
 - met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking van de 
 gebouwen om afspraken te maken en informatie uit te wisselen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling facilitaire zaken van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De afdeling facilitaire zaken heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en 
 onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van de school, het 
 verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen en 
 diensten. 

 Het hoofd facilitaire zaken is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het 
 coördineren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud en met 
 het leidinggeven aan de afdeling facilitaire zaken. 

 De afdeling facilitaire zaken bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s), (hoofd)conciërge(s), 
 conciërge(s), kantinebeheerder/medewerker(s) en eventueel ander uitvoerend ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
 * het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en 
 huisvestingsprojecten; 
 * het mede opstellen van kostencalculaties; 
 * het, binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen 
 (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, 
 catering, schoonmaakcontracten, e.d.); 
 * het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot 
 vervanging en reparatie; 
 * het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen 
 en terreinen; 
 * het aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan dat wordt afgeleid van het 
 meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het na vaststelling door de (centrale) directie zorgdragen voor de 
 uitvoering ervan; 
 * het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en 
 terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging), het aanvragen en 
 beoordelen van offertes; 
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 * het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op 
 technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid; 
 * het organiseren van het verhuur en medegebruik van de gebouwen door derden; 
 * het organiseren van het boekenfonds; 
 * het organiseren van de kantinevoorzieningen; 
 * het uitvoeren van het energiebeheer op de locaties. 

 2. Geeft leiding aan de afdeling facilitaire zaken door: 
 * het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers; 
 * het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; 
 * het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden; 
 * het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken). 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
  - het hoofd facilitaire zaken is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat betreft de 
 kwaliteit van de huisvesting en inrichting, voor het gevoerde beheer en voor de uitvoering van 
 huisvestings- en onderhoudsprojecten; 
 - het hoofd facilitaire zaken werkt binnen het kader van het jaarlijkse onderhoudsplan, vastgesteld door de 
 centrale directie en veiligheids- en inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van 
 onderhoudsprojecten, alsmede binnen richtlijnen voor inkoop die van belang zijn bij het opstellen van 
 inkoop- en onderhoudscontracten en technische voorschriften die van belang zijn bij het beoordelen van 
 vernieuwings- of vervangingsvragen van gebruikers; 
 - het hoofd facilitaire zaken neemt beslissingen bij de beoordeling van door gebruikers ingediende 
 vernieuwings- of vervangingsaanvragen, over de planning en uitvoering van de werkzaamheden van de 
 afdeling en over de inkoop van materialen en diensten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van 
 schoolgebouwen; 
 - kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied 
 van het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen; 
 - kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen; 
 - kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 
 materiaalspecificaties; 
 - vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van 
 vernieuwings- of vervangingsaanvragen; 
 - vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d.; 
 - leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

 6. Contacten 
 - met aannemers, leveranciers en fabrikanten over leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te 
 leveren materialen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken; 
 - met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de Arbo-coördinator/-dienst over de te verrichten 
 werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en regelgeving om tot afstemming 
 te komen; 
 - met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking van de 
 gebouwen om afspraken te maken en informatie uit te wisselen; 
 - met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om schades te melden en 
 nadere informatie uit te wisselen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling financiële zaken op bovenschools niveau van een 
 brede scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs. 

 De afdeling financiële zaken is belast met het adviseren van de centrale directie met betrekking tot de 
 financiële-, leerlingenadministratie, de administratieve organisatie van de instelling en de control-functie. 
 Op bestuursniveau wordt beleid ontwikkeld en op schoolniveau beperken de werkzaamheden zich tot de 
 uitvoering van het beleid. 

 Het hoofd financiële zaken/controller ontwikkelt beleid op economisch- en administratief gebied, draagt 
 zorg voor de planning en control, is belast met de inrichting van de eigen administratieve organisatie en 
 interne controle, draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) 
 informatiesystemen met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden en geeft leiding aan de 
 afdeling. 

 De afdeling financiële zaken kan bestaan uit een hoofd financiële zaken/controller, een 
 beleidsmedewerker, hoofd (financiële) administratie en boekhoudkundig financieel medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ontwikkelt beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en administratief gebied (mede) op basis van 
 voorstellen van de directeuren door: 
 * het geven van (beleids)adviezen op het financieel-economisch en administratief terrein alsmede op het 
 gebied van de randvoorwaarden; 
 * het toetsen van beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties en het aandragen van 
 alternatieven; 
 * het coördineren en adviseren bij de verzameling en analyse van financiële gegevens ten behoeve van de 
 (beleids)advisering en -evaluatie; 
 * het ondersteunen van de directie c.q. het bestuur in financieel-economische aangelegenheden in 
 contacten met onder meer het ministerie, gemeenten, leveranciers, bedrijven, instellingen e.d.; 
 * het initiëren van en deelnemen in diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder nieuw(ver)bouw 
 locaties, samenwerkingsprojecten, calculatiemodel en kostprijsberekeningen; 
 * het creëren van randvoorwaarden voor het opzetten en onderhouden van een 
 (meerjaren)investeringsplan. 
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 2. Draagt zorg voor de planning en control door: 
 * het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de jaarlijkse (ontwerp)begroting, 
 de meerjarenbegroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en tussentijdse rapportages; 
 * het geven van richtlijnen en ondersteuning aan de directeuren bij de opstelling van de deelbegrotingen 
 en meerjarenramingen en het beoordelen hiervan; 
 * het geven van richtlijnen en ondersteuning aan de directeuren bij het opstellen van de jaarrekening en 
 het verstrekken van tussentijdse (management)informatie; 
 * het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor het voeren van een juiste financiële administratie; 
 * het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor het cashmanagement en liquiditeitsbeheer van de 
 instelling; 
 * het beheersen (controlling) van de doelen door onder andere het weergeven van effectieve rapportages; 
 * het beheersen van de financiële activiteiten binnen de instelling, onder meer door vergelijking van 
 uitvoering versus budget/planning, het signaleren van afwijkingen, het aangeven van oorzaken en de 
 totstandkoming van verantwoordingen; 
 * het optimaliseren en bewaken van de administratieve organisatie/interne controle; 
 * het signaleren, optimaliseren en implementeren van procesverbeteringen en controleprocessen; 
 * het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het hoogste orgaan. 

 3. Is belast met de inrichting van de eigen administratieve organisatie en interne controle. 

 4. Draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) informatiesystemen met 
 betrekking tot financieel-economische aangelegenheden door: 
 * het volgen van ontwikkelingen op met name economisch gebied en leerlingenzaken en het adviseren 
 met betrekking tot het aanpassen c.q. vernieuwen van de software; 
 * het desgewenst (doen) opzetten van een implementatieplan. 

 5. Geeft leiding aan de afdeling. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd financiële zaken/controller is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft het 
 opstellen van de ontwerpbegroting en meerjarenramingen, de begrotingsuitvoering en -bewaking 
 (controlling) en de inbreng in de beleidsvorming; 
 - het hoofd financiële zaken/controller verricht werkzaamheden binnen algemene beleidslijnen van de 
 instelling, comptabiliteitsvoorschriften en andere financiële wet- en regelgeving van belang voor de 
 opstelling van de begroting en de wijze van toezicht; 
 - het hoofd financiële zaken/controller neemt beslissingen over beleidsvoorstellen en de inhoud van de 
 ontwerpbegroting, meerjarenramingen en werkplannen, over het ontwikkelen en bijstellen van de 
 begrotingscyclus en bij de beoordeling van de rechtmatigheid van bestedingen en het leidinggeven aan de 
 afdeling. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen de 
 onderwijsinstelling; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en de financieel-economische en 
 bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de 
 organisatie daarop af te stemmen; 
 - vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen. 

 6. Contacten 
 - met collega-hoofden van de ondersteunende afdelingen en directeuren van de scholen over 
 begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om te komen tot samenvoeging van 
 conceptdeelbegrotingen in de ontwerpbegroting en over de uitvoering en evaluatie om overleg te voeren 
 en indien noodzakelijk te komen tot bijstelling van de begrotingscyclus; 
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 - met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en afspraken te 
 maken; 
 - met de externe accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot afstemming te 
 komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling ICT van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling ICT is belast met beheren, operationeel houden en verbeteren van informatiesystemen en 
 apparatuur en de daarop aangesloten hardware en applicaties voor beheerstaken en onderwijstaken, met 
 het ontwikkelen van programmatuur alsmede met het ondersteunen van gebruikers. 

 Het hoofd ICT adviseert de directie over het te voeren ICT-beleid van de scholengemeenschap, verzorgt 
 de uitvoering van het ICT-beleid en geeft leiding aan de afdeling. 

 De dienst ICT bestaat uit een hoofd, één of meerdere systeem- en netwerkbeheerders en één of meerdere 
 medewerkers ICT. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert de directie over het te voeren ICT-beleid voor de scholengemeenschap door: 
 * het aan de directie en het overige lijnmanagement adviseren over aan de orde zijnde ICT-vraagstukken 
 en over de gevolgen van voorgenomen of gewijzigd beleid voor (aspecten van) het ICT-beleid; 
 * het zorgdragen voor de nodige afstemming van de eigen (beleids)voorbereidende werkzaamheden op 
 het beleid van de scholengemeenschap en het decentrale sectorale beleid; 
 * het initiëren en leiden van multidisciplinaire projectgroepen (incl. externe deskundigen) ter nadere 
 uitwerking van de ontwikkeling van geautomatiseerde beheersinformatiesystemen en informatiesystemen 
 voor het onderwijsproces; 
 * het bijdragen aan multidisciplinaire projectgroepen ter nadere uitwerking van de automatiserings- en 
 technische ondersteuning van onderwijsontwikkeling; 
 * het inventariseren van de informatiebehoefte van gebruikers; 
 * het vertalen van gebruikerswensen in informatiserings- en automatiseringsplannen; 
 * het aangeven van de financiële, organisatorische, personele en materiële consequenties van 
 voorgenomen ontwikkelingsprojecten; 
 * het opstellen en bij de directie indienen van de begroting op ICT-gebied; 
 * het bepalen van de hoofdlijnen voor en het laten uitwerken van beveiligingsplannen. 

 2. Verzorgt de uitvoering van het ICT-beleid door: 
 * het inhoudelijk coördineren van de werkzaamheden (al dan niet in projectteams) met betrekking tot 
 informatieanalyse, functioneel en technisch ontwerp en systeemprogrammering; 
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 * het adviseren bij de aanschaf van apparatuur en programmatuur en het maken van afspraken met 
 leveranciers over prijzen en leveringsvoorwaarden; 
 * het coördineren van de invoering, het onderhoud en het technisch beheer van systemen, netwerken en 
 applicaties alsmede de gebruikersondersteuning. 

 3. Geeft leiding aan de afdeling automatisering. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd ICT is verantwoording schuldig aan de directie van de scholengemeenschap voor wat betreft 
 de ontwikkeling van het ICT-beleid; 
 - het hoofd ICT werkt binnen het door de directie vastgestelde automatiseringsbeleid van de 
 scholengemeenschap en de algemeen geldende modellen die van belang zijn voor de mate waarin en de 
 wijze waarop vorm wordt gegeven aan de nadere invulling en uitvoering van de informatisering en 
 automatisering binnen de directie; 
 - het hoofd dienst ICT neemt beslissingen bij het ontwikkelen van het ICT-beleid. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, - technieken en -processen, alsmede 
 van de structuur en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare hard- en software; 
 - inzicht in de organisatie en werkprocessen van de scholengemeenschap op centraal en sectoraal niveau; 
 - vaardigheid in het (doen) vervaardigen van informatie- en automatiseringsplannen en in het opstellen 
 van adviezen en rapporten voor het management. 

 6. Contacten 
 - met de directie, sectordirecteuren en afdelingshoofden over de inrichting van de informatievoorziening 
 en automatisering om te komen tot afstemming en coördinatie; 
 - met leveranciers van hard- en software over de aanschaf van producten en diensten om afspraken te 
 maken over prijzen, leveringsvoorwaarden e.d.; 
 - met projectdeelnemers om nadere uitwerking te geven aan de ontwikkeling van geautomatiseerde 
 informatievoorzieningsystemen. 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 65 
 Hoofd ICT 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023459 
 Functienaam Hoofd ICT 
 Salarisschaal  10 
 Indelingsniveau IVc 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT 
 Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 43343  43333  33  33 
 Somscore 45 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De dienst ondersteunt de directie op het gebied van personeelszaken, financiële zaken, ICT en facilitaire 
 zaken en is belast met de uitvoering ervan. 

 Het hoofd ICT bevordert (mede) de totstandkoming van het ICT-beleid, verzorgt de uitvoering van het 
 ICT-beleid, is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur en geeft leiding aan de systeem- en 
 netwerkbeheerders. 

 De ICT-ondersteuning kan bestaan uit een hoofd en één of meerdere systeem- en netwerkbeheerders. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Bevordert (mede) de totstandkoming van het ICT-beleid door: 
 * het ontwikkelen van ICT-plannen; 
 * het onderzoeken en anticiperen op gebruikerswensen en het vertalen hiervan naar (beleids)adviezen; 
 * het toetsen van bestaande en nieuwe automatiseringsactiviteiten aan het vastgestelde beleid; 
 * het volgen van relevante ontwikkelingen en het kennisnemen van nieuw ontwikkelde apparatuur; 
 * het beoordelen van de relevantie van nieuwe technologie en het gevraagd en ongevraagd geven van 
 advies en/of informatie aan de directie. 

 2. Verzorgt de uitvoering van het ICT-beleid door: 
 * het adviseren over de aanschaf van apparatuur en programmatuur; 
 * het voeren van overleg met leveranciers; 
 * het jaarlijks opstellen van een begroting voor de afdeling alsmede voor het automatiseringsgedeelte van 
 projecten en projectvoorstellen; 
 * het bewaken van de (deel)begroting en jaarplanning. 

 3. Is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur door: 
 * het zorgdragen voor de apparatuur en programmatuur behorend bij het netwerk en netwerkomgeving; 
 * het evalueren en optimaliseren van het gebruik; 
 * het zorgdragen voor de beveiliging en veiligheid, waaronder begrepen brandpreventie en -bestrijding en 
 toegangscontrole; 
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 * het opstellen van werkprocedures en handboeken voor alle aspecten van de werkzaamheden van de 
 afdeling. 

 4. Geeft leiding aan de systeem- en netwerkbeheerders. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
  - het hoofd ICT is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit van de adviezen 
 over ICT, de uitvoering van het ICT-beleid en de overeenstemming hiervan aan het vastgestelde beleid; 
 - het hoofd ICT verricht werkzaamheden binnen de vastgestelde beleidsrichtlijnen van de 
 onderwijsinstelling van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - het hoofd ICT neemt beslissingen over de inhoud van adviezen, het opstellen van plannen, procedures en 
 (delen van) begrotingen en bij het optimaliseren van de ICT-infrastructuur. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT); 
 - kennis van automatisering; 
 - vaardigheid in het opstellen van (deel)begrotingen en jaarplannen; 
 - vaardigheid in het opstellen van adviezen en automatiserings- en informatiseringsplannen; 
 - vaardigheid in het leidinggeven; 
 - inzicht in de toepassingsmogelijkheden van hard- en software. 

 6. Contacten 
 - met directie en management over het ICT-beleid om afstemming te krijgen over de uitvoering; 
 - met docenten om gebruikerswensen te inventariseren; 
 - met leveranciers van hard- en software over de aanschaf van deze producten en diensten om te 
 overleggen over prijzen, leveringsvoorwaarden en productspecificaties; 
 - met in- en externe contacten om informatie uit te wisselen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling personeel en organisatie van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De afdeling ondersteunt de directie op het gebied van de ontwikkeling van het personeelsbeleid en is 
 belast met de uitvoering ervan. 

 Het hoofd personeel en organisatie adviseert de directie van de scholengemeenschap over de ontwikkeling 
 en inrichting van het P&O-beleid en de daarbij behorende instrumenten, geeft uitvoering aan het 
 personeelsbeleid, evalueert de uitvoering van het vastgestelde beleid en geeft leiding aan de afdeling. 

 De afdeling bestaat uit een hoofd personeel en organisatie, één of enkele personeelsfunctionarissen, 
 medewerkers personeels- en salarisadministratie en een administratief medewerker. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert de directie van de scholengemeenschap over de ontwikkeling en inrichting van het P&O- 
 beleid en de daarbij behorende instrumenten door: 
 * het signaleren van relevante ontwikkelingen en het bestuderen daarvan via literatuurstudie, contacten 
 met de Besturenraad, het ministerie van O,C&W etc., van maatschappelijke ontwikkelingen, (externe) 
 regelgeving en ontwikkelingen op het vakgebied (beloningsmanagement, arbeidsvoorwaarden, Arbo, 
 mobiliteit, deskundigheidsbevordering, sociaal beleid als strategische component, etc.) en het daarover 
 adviseren aan de directie; 
 * het verrichten van onderzoek naar en het adviseren over personele en organisatorische 
 aangelegenheden/vraagstukken; 
 * het ontwerpen van richtlijnen, procedures, reglementen en instrumentarium op de onderscheiden 
 gebieden van P&O-beleid; 
 * het opstellen van plannen voor de formatieve inrichting van de scholengemeenschap; 

 2. Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid door: 
 * het adviseren over de invulling van het personeelsbeleid aan het management; 
 * het bewaken van de kwaliteit en uitvoering van werving- en selectieprocedures en functionerings- en 
 beoordelingsgesprekken en het formatiebeheer; 
 * het adviseren over en begeleiden van de uitvoering van reorganisatie- en veranderingsprocessen en het 
 zorgdragen voor de ontwikkeling van een sociaal plan; 
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 * het adviseren over de aanpak inzake aanstelling, overplaatsing, ontslag, opleiding en/of conflictsituaties; 
 * het adviseren over en het vertegenwoordigen van het (lijn)management bij beroepszaken betreffende 
 rechtspositionele aangelegenheden; 
 * het bewaken van de uitputting van de personeelsbegroting; 
 * het adviseren over arbeidsomstandigheden. 

 3. Evalueert de uitvoering van het vastgestelde P&O-beleid door: 
 * het toetsen of en in hoeverre het door de directie vastgestelde P&O-beleid is gerealiseerd, het adviseren 
 hierover en het opstellen van adviezen inzake de bijstelling van het beleid; 
 * het opstellen van discussie- en beleidsnota's over aanpassingen en bijstellingen van te voorziene lange 
 termijnontwikkelingen; 
 * het evalueren van reorganisatie- en veranderingsprocessen en het daarbij ingezette instrumentarium; 
 * het verrichten van onderzoeken naar de werkwijze en de structuur binnen de organisatie. 

 4. Geeft leiding aan de afdeling. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd personeel en organisatie is verantwoording schuldig aan de directie van de 
 scholengemeenschap voor wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid en het 
 bijbehorend instrumentarium; 
 - het hoofd personeel en organisatie werkt binnen beleidslijnen van de directie van de 
 scholengemeenschap met betrekking tot rechtspositie, formatie, beloningsaangelegenheden, sociaal 
 beleid, etc., die van belang zijn voor het ontwikkelen van het P&O-beleid voor de scholengemeenschap; 
 - het hoofd personeel en organisatie neemt beslissingen over de inhoud van de voorstellen/adviezen met 
 betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van (beleids)ontwikkelingen op personeelsgebied en de daarop van toepassing zijnde wet- en 
 regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen; 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het personeelsbeleid van de 
 scholengemeenschap; 
 - kennis van de beleidsterreinen van de sectoren en/of locaties, van bestuurlijke verhoudingen, alsmede 
 van zich daarin afspelende ontwikkelingen; 
 - vaardigheid in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek op het 
 personeelsgebied. 

 6. Contacten 
 - met het management over het personeelsbeleid en rechtspositionele regelingen om te adviseren en tot 
 afstemming van beleid en uitvoering te komen; 
 - met management en medewerkers van de scholengemeenschap over de uitvoering van het 
 personeelsbeleid om voorlichting te geven over het beleid en de toepassing van regels, besluiten toe te 
 lichten, enz. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
 administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
 management. 

 Het hoofd secretariaat draagt zorg voor de secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere 
 administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische 
 administratie/leerlingvolgsysteem, de personeelsadministratie en financiële administratie. 

 De administratie bestaat uit een hoofd secretariaat en diverse administratieve medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere administraties, zoals 
 leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem, de 
 personeelsadministratie en financiële administratie. Voorbeelden van dergelijke taken volgen in 
 onderstaande taakbeschrijving. 

 2. Draagt zorg voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden door: 
 * het aansturen en begeleiden van de secretariaatsmedewerkers; 
 * het opstellen van rapportages ter ondersteuning van het schoolbeleid; 
 * het coördineren van de werkzaamheden en de planning van het secretariaat; 
 * het bewaken van de jaarplanning; 
 * het mede verantwoorden van de automatisering van het secretariaat. 

 3. Voert het beheer over de leerlingenadministratie door: 
 * het (doen) verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de hand van 
 op volledigheid gecontroleerde formulieren; 
 * het inwinnen van aanvullende informatie; 
 * het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de leerlingenadministratie en de 
 uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze. 

 4. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 
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 schoolgeldwet door: 
 * het beoordelen van aanvragen en het zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse 
 vergoedingen; 
 * het geven van uitleg over de interpretatie en uitvoering van de regelingen aan leerlingen en andere 
 belangstellenden; 
 * het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) 
 bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 

 5. Draagt zorg voor de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem door: 
 * het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens; 
 * het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
 * het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 
 uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 6. Verricht ondersteunende administratieve personeelswerkzaamheden door: 
 * het groeperen en overzichtelijk maken van informatie over vacatures, advertenties, responsgegevens; 
 * het mondeling en schriftelijk verschaffen van informatie aan sollicitanten over sollicitatieprocedures; 
 * het rubriceren van sollicitatiebrieven aan de hand van primaire benoemingseisen en het verzorgen van 
 afschrijvingen met vermelding van de afwijzingsgronden; 
 * het verzamelen van informatie over de organisatie en formatie van de betreffende dienst; 
 * het verwerken van gegevens met betrekking tot de organisatiestructuur, functiebenamingen, 
 functiecodes, niveau-indeling, bezetting, e.d.; 
 * het toepassen van regels betreffende vergoedingen voor ziektekosten, e.d.; 
 * het nagaan van rechtmatigheid en juistheid van de aanvragen; 
 * het gereedmaken van arbeidsovereenkomsten, verplaatsing en ontslag, aanstelling in tijdelijke of vaste 
 dienst, toelageverlening; 
 * het controleren en/of herberekenen van declaraties; 
 * het verschaffen van informatie over regelingen en procedures en het behulpzaam zijn bij het invullen 
 van diverse aanvraagformulieren (FPU, pensioen en wachtgeld); 
 * het verzorgen van de betreffende correspondentie. 
  
 7. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
 * het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boek- 
 houding en het zorgen voor een tijdige betaling; 
 * het bijhouden van kas-, bank- en giro-afrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
 * het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
 * het bewaken van vastgestelde budgetten; 
 * het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
 * het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 
 schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds, en dergelijke en het verzenden 
 van nota's hiertoe en zonodig rappelleren; 
 * het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
 * het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - het hoofd secretariaat is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit, de 
 voortgang en het secretariaatsbeheer van de werkzaamheden binnen de diverse administraties; 
 - het hoofd secretariaat werkt binnen het kader van interne werkafspraken, administratieve voorschriften, 
 regelingen met betrekking tot bekostiging e.d., die van belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt 
 gegeven aan de werkzaamheden; 
 - het hoofd secretariaat neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid en het beheer van de 
 diverse administraties. 

 5. Kennis en vaardigheden 
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 - kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen alsmede van de te 
 hanteren regelingen in het kader van bekostiging, schoolgeldwet; 
 - inzicht in de opleidingsstructuren binnen de instelling; 
 - vaardigheid in het plannen en structureren van secretariaatswerkzaamheden; 
 - vaardigheid in het toepassen van regelingen; 
 - vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 6. Contacten 
 - met het management over het secretariaatsbeheer om tot afspraken te komen; 
 - met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing van regelingen en om 
 antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
 voortgezet onderwijs. 
  
 In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
 behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
 en buiten het gebouw (of de gebouwen), alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
 gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 

 De hoofdconciërge draagt zorg voor het dagelijks beheer van het gebouw (of de gebouwen), verricht 
 technische en ondersteunende diensten, draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten, 
 treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen en voert zelf, in voorkomende gevallen, overige 
 ondersteunende diensten uit. 

 De hoofdconciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen 
 leidinggevende, zoals de locatiebeheerder, de directeur, etc. De hoofdconciërge kan overige conciërges en 
 ander facilitair personeel aansturen. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het beheer van het gebouw (of de gebouwen) door: 
 * het (doen) beheren van alle sleutels, codes e.d.; 
 * het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
 * het, binnen gestelde kaders, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden 
 aan de roerende en onroerende goederen; 
 * het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, danwel het 
 inschakelen van derden; 
 * het (doen) vrijhouden en (doen) toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
 * het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
 * het (doen) toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
 * het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen) 
 * het beoordelen van reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) en het 
 aangeven van de technische (on)mogelijkheden; 
 * het doen van voorstellen tot reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) 
 van het gebouw (of de gebouwen); 
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 * het voorbereiden van de offerteaanvraag. 

 2. Verricht technische en ondersteunende diensten door: 
 * het bijhouden van de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris in geautomatiseerde systemen en 
 het doen van voorstellen tot reparatie, onderhoud of vervanging; 
 * het uitvoeren van onderhoud en reparaties; 
 * het zorgdragen voor de telefoon- en bodedienst; 
 * het bijhouden van een absentenadministratie; 
 * het regelen van de inkoop. 

 3. Draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door: 
 * het aansturen van kantinepersoneel; 
 * het aansturen van schoonmaakpersoneel; 
 * het aansturen van medewerkers in de groenvoorziening; 
 * het begeleiden van conciërges en assistenten facilitaire zaken; 
 * het begeleiden van externen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

 4. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
 * het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
 * het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
 * het begeleiden van geschorste leerlingen. 
  
 5. Voert zelf, in voorkomende gevallen, overige ondersteunende diensten uit door: 
 * het doen ontvangen en doorverwijzen van bezoekers; 
 * het doen verdelen van de inkomende en uitgaande post; 
 * het bedienen van de telefooncentrale; 
 * het verrichten van conciërgetaken. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de hoofdconciërge legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over het 
 dagelijks beheer van het gebouw (of de gebouwen) en de efficiency en gevolgde aanpak voor de 
 ondersteuning en de naleving van afspraken; 
 - de hoofdconciërge verricht werkzaamheden binnen veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte 
 werkafspraken; 
 - de hoofdconciërge neemt beslissingen bij het beheer van de gebouwen, het uitvoeren van de technische 
 en ondersteunende diensten, het zorgdragen bij de uitvoering van ondersteunende diensten door anderen 
 en het optreden in conflictsituaties bij leerlingen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties; 
 - kennis van de achtergronden van het organiseren van de diverse routinematig voorkomende 
 werkzaamheden; 
 - kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties; 
 - inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
 - inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het optreden als sleutelfiguur en in het omgaan met werkdruk; 
 - vaardigheid in het organiseren van diverse werkzaamheden; 
 - vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
 - vaardigheid in het optreden bij verstoringen. 

 6. Contacten 
 - met aannemers en leveranciers over (ver)bouwactiviteiten om offerteaanvragen voor te bereiden; 
 - met medewerkers van bedrijven over de uit te voeren werkzaamheden om hen te begeleiden bij het 
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 uitvoeren van werkzaamheden; 
 - met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
 - met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht binnen een grote locatie van een school/onderwijsinstelling voor het 
 voortgezet onderwijs. 

 Op de locatie wordt het onderwijs verzorgd voor leerlingen in één of meerdere categorieën van het 
 voortgezet onderwijs. De kantine valt onder de ondersteunende dienst. De ondersteuning richt zich (in het 
 algemeen) op verlening van ondersteunende diensten op het gebied van bewaking, telefoon en receptie, 
 repro en drukkerij, intern transport, postbehandeling, beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en 
 terreinen, catering, etc. 

 De kantinebeheerder beheert de kantine, verstrekt consumptiegoederen en bereidt incidenteel lunches 
 voor. 

 De ondersteunende dienst valt onder de directeur of een daartoe aangewezen leidinggevende en kan 
 bestaan uit  bijv. medewerkers in functies van locatiebeheerder, telefonist/receptionist, (hoofd)conciërges, 
 onderhoudsmedewerkers, medewerker kantine en medewerker repro. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Beheert de kantine door: 
 * het zorgdragen voor de inrichting, het gebruik en de hygiëne van de kantine; 
 * het schoonhouden van de inventaris en het afwassen van serviesgoed; 
 * het zorgdragen voor het naleven van de arbo- en veiligheidsvoorschriften; 
 * het toezien op een ordelijk gebruik van de kantine; 
 * het beheren van voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 
 * het voeren van overleg met leveranciers over het assortiment; 
 * het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige kantinepersoneel; 
 * het beheren van de kleine kas door middel van het registreren van inkomsten en het afdragen daarvan; 
 * het zorgdragen voor de dagelijkse variatie in het aanbod/assortiment. 

 2. Verstrekt consumptiegoederen en bereidt incidenteel lunches voor door: 
 * het verstrekken van koffie, thee, frisdranken en enkele andere kantineartikelen van achter het buffet en 
 het toezien op de afrekening; 
 * het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
 * het (laten) bereiden van lunches. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de kantinebeheerder is verantwoording schuldig aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 
 tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de werkzaamheden, het gebruik van de kantine en het 
 beheer van de kleine kas en de voorraden; 
 - de kantinebeheerder verricht werkzaamheden binnen werkinstructies en -afspraken, hygiënische en 
 financieel-administratieve voorschriften en aanwijzingen betreffende de uitvoering die van belang zijn 
 voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de kantinebeheerder neemt beslissingen over het dagelijkse assortiment en over de aanvulling van 
 voorraden consumptiegoederen bij het doen van inkopen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en ervaring met kantinewerkzaamheden en het beheer ervan; 
 - kennis van voorschriften met betrekking tot hygiëne en kantinebeheer; 
 - vaardigheid in het verstrekken van consumptiegoederen en het bereiden van lunches; 
 - vaardigheid in het te woord staan van en de omgang met de medewerkers en leerlingen van de 
 onderwijsinstelling. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers en studenten over het verstrekken van consumptiegoederen om informatie te 
 verschaffen en toe te zien op een ordelijk gebruik van de kantine; 
 - met leveranciers over inkoop en bestellingen van consumptiegoederen om in te kopen en de voorraden 
 aan te vullen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht binnen een grote locatie van een school/onderwijsinstelling voor het 
 voortgezet onderwijs. 

 Op de locatie wordt het onderwijs verzorgd voor leerlingen in één of meerdere categorieën van het 
 voortgezet onderwijs. De kantine valt onder de ondersteunende dienst. De ondersteuning richt zich (in het 
 algemeen) op verlening van ondersteunende diensten op het gebied van bewaking, telefoon en receptie, 
 repro en drukkerij, intern transport, postbehandeling, beheer en onderhoud gebouwen, installaties en 
 terreinen, catering, etc.. 

 De kantinemedewerker verstrekt consumptiegoederen en ondersteunt de kantinebeheerder. 

 De ondersteunende dienst valt onder de directeur of een daartoe aangewezen leidinggevende en bestaat uit 
 bijv. medewerkers in functies van locatiebeheerder, telefonist/receptionist, (hoofd)conciërges, 
 onderhoudsmedewerkers, medewerker kantine en medewerker repro. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verstrekt consumptiegoederen door: 
 * het verstrekken van koffie, thee, frisdranken en enkele andere kantineartikelen van achter het buffet en 
 het toezien op de afrekening; 
 * het serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
 * het serveren van lunches; 
 * het bijvullen van automaten. 

 2. Ondersteunt het beheer van de kantine door: 
 * het mede zorgdragen voor de inrichting ervan; 
 * het schoonhouden van de kantine, het buffet, de apparatuur en de inventaris en het afwassen van het 
 serviesgoed; 
 * het beheren van de kleine kas. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de kantinemedewerker is verantwoording verschuldigd aan de kantinebeheerder voor wat betreft de 
 tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de kantinemedewerker verricht werkzaamheden binnen hygiënische voorschriften, werkinstructies en - 
 afspraken betreffende de uitvoering die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
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 - de kantinemedewerker neemt beslissingen bij het verstrekken van consumptiegoederen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - basiskennis van hygiënische voorschriften; 
 - vaardigheid in het verstrekken van consumptiegoederen en in serveren (van o.a. lunches); 
 - vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en deelnemers van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het gebruikmaken van de verschillende apparatuur in de keuken. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers en leerlingen om consumptiegoederen te verstrekken. 
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 Codering 20023402 
 Functienaam Lid centrale directie brede scholengemeenschap 
 Salarisschaal  14 
 Indelingsniveau Ve 
 Werkterrein Management -> Directie/bestuur 
 Activiteiten Coördinatie van activiteiten en processen 
 Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Kenmerkscores 45444  45545  44  44 
 Somscore 60 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de centrale directie van een brede scholengemeenschap. In 
 deze onderwijsinstelling is de functie de hoogste echelon. De school/onderwijsinstelling biedt onderwijs 
 aan op vmbo en havo/vwo niveau.  
 De voorzitter van de centrale directie draagt zorg voor het integraal management van de 
 scholengemeenschap en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs en de dienstverlening en de 
 bedrijfsvoering van de scholengemeenschap. 

 De voorzitter heeft een ruim mandaat van het bevoegd gezag/bestuur. Het bevoegd gezag/bestuur heeft de 
 verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle (strategische)beleidsgebieden bij de voorzitter gelegd. 
 Het bevoegd gezag/bestuur staat op afstand en beperkt zich tot het geven van goedkeuring (controle 
 achteraf) aan het, door de voorzitter in samenspraak met de leden van de centrale directie, ontwikkelde 
 strategische beleid. Het bevoegd gezag/bestuur is toezichthoudend zoals bedoeld in de WVO. 

 De voorzitter en de leden van de centrale directie leggen verantwoording af aan het bevoegd 
 gezag/bestuur. 

 Het lid van de centrale directie draagt, als portefeuillehouder, mede zorg voor het management van de 
 brede scholengemeenschap op de toegewezen aandachtsgebieden (waaronder strategie, onderwijsbeleid, 
 financiën, personeel, organisatie, ict, facilitaire zaken, PR, voorlichting en/of marketing),is mede  
 verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen 
 strategische beslissingen, waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten,profileert de  
 scholengemeenschap engeeft direct leiding aan een onderdeel van de scholengemeenschap,  
 afdelingsmanagers/teamleiders en ondersteunende stafafdelingen. 

 De portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de leden van de directie ligt vast in het 
 directiereglement. Besluiten worden genomen binnen de kaders van het directiestatuut/bestuursreglement 
 van de scholengemeenschap. 

 De centrale directie bestaat uit één of meerdere leden en wordt ondersteund door een aantal stafafdelingen, 
 zoals financiën, P & O en facilitaire zaken. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt, als portefeuillehouder, mede zorg voor het management van de brede scholengemeenschap 
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 binnen de toegewezen aandachtsgebieden (waaronder strategie, onderwijsbeleid, financiën, personeel, 
 organisatie, ict, facilitaire zaken, PR, voorlichting en/of marketing) door: 
 * het initiëren, ontwikkelen en stimuleren van de vernieuwing van het (de) toegewezen beleidsterrein(en); 
 * het initiëren en ontwikkelen van hoofdlijnen voor het opzetten en bewaken van de uitvoering van beleid; 
  * het initiëren van de totstandkoming van het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting en het 
 jaarverslag binnen de toegewezen aandachtsgebieden; 
 * het doen ontwikkelen van de bij de aandachtsgebieden passende systematiek van kwaliteitszorg en het 
 toezien op de uitvoering daarvan; 
 * het opstellen van periodieke verantwoordingsrapportages voor het overleg in de centrale directie. 
  
 2. Is mede verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te 
 nemen strategische beslissingen, waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten door: 
 * het opstellen en vaststellen van een instellingsbreed meerjaren beleids- en bedrijfsplan, jaarplan, 
 jaarrekening en jaarverslag; 
 * het ontwikkelen van strategische doelen; 
 * het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijs- en ondersteunend 
 beleid; 
 * het adviseren over het scheppen van de nodige randvoorwaarden; 
 * het adviseren over vernieuwing van het strategisch beleid; 
 * het aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op 
 maatschappelijke ontwikkelingen met regionale c.q. landelijke reikwijdte. 
  
 3. Profileert de scholengemeenschap door: 
 * het vertegenwoordigen van de scholengemeenschap naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein en 
 naar in- en uitstroominstellingen; 
 * het opbouwen en onderhouden van voor de scholengemeenschap relevante contacten en netwerken; 
 * het uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 

 4. Geeft direct leiding aan een onderdeel van de scholengemeenschap, afdelingsmanagers/teamleiders en 
 ondersteunende stafafdelingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 -het lid van de centrale directie legt verantwoording af aan de voorzitter van de directie en het bestuur  
 inzake de wijze waarop de overeengekomen (strategische) doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd; 
 - het lid van de centrale directie verricht werkzaamheden binnenvastgestelde strategische beleidslijnen en  
 randvoorwaarden; 
 - het lid van de centrale directie neemt beslissingen bij de voorbereiding en uitvoering van het strategische 
 meerjarenbeleid van de scholengemeenschap en over algemene aspecten van management, beheer en 
 bedrijfsvoering binnen het (de) toegewezen aandachtsgebied(en). 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
 - kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; 
 - vaardigheid in het behartigen van het management van een scholengemeenschap met diverse 
 onderwijsafdelingen; 
 - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor het 
 algemeen beleid. 

 6. Contacten 
 - met de voorzitter van de centrale directie en met leden van het bevoegd gezag/bestuur over 
 beleidsaangelegenheden betreffende de scholengemeenschap om bestuurlijke adviezen te formuleren; 
 - met andere scholengemeenschappen, onderwijsinstellingen, (politieke) onderwijsgerichte instanties en 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 81 
 Lid centrale directie brede scholengemeenschap 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de scholengemeenschap uit te dragen, 
 te verdedigen en te behartigen; 
 - met andere leidinggevenden om afstemming en draagvlak te realiseren voor het relevante beleid van de 
 scholengemeenschap; 
 - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
 - met derden, zoals gemeenten en ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 
 organisatorische aspecten om informatie te verstrekken en afstemming te realiserenen/of de belangen van  
 de scholengemeenschap te verdedigen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023440 
 Functienaam Locatiebeheerder 
 Salarisschaal  8 
 Indelingsniveau IIId 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
 Activiteiten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 33233  33233  23  33 
 Somscore 39 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een locatie van een brede scholengemeenschap. 

 De functie komt met name voor in de grotere locaties, vanaf ongeveer 1000 leerlingen. Het onderwijs 
 wordt verzorgd vanuit onderwijskundige sectoren (basisvorming, VMBO en tweede fase), soms verspreidt 
 over meerdere vestigingen/locaties. De centrale directie ontwikkelt het centrale beleid voor de school. 

 De locatiebeheerder is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het toezicht op een 
 goed verloop van de dagelijkse gang van zaken op een locatie, het toezicht op de voortgang en kwaliteit 
 van onderhouds- en verbouwprojecten op de locatie, de facilitaire organisatie van locatie-activiteiten en 
 het regelen van verhuur van lokaliteiten en het medegebruik van de locatie. 

 De aan een locatie verbonden medewerkers zijn: de locatiebeheerder en onderwijsondersteunend 
 personeel (bijv. technisch medewerker(s), (hoofd)conciërge(s), kantinebeheerder/medewerker(s), 
 telefonist/receptionist). 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ziet toe op een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken op de locatie door: 
 * het afhandelen van uit de les gestuurde leerlingen (registratie, disciplinaire maatregelen, e.d.); 
 * het doorvoeren van de dagelijkse roosterwijzigingen (bijv. als gevolg van absentie van docenten); 
 * het bewaken van orde en veiligheid in en om de gebouwen; 
 * het opstellen van toezichtroosters; 
 * het fungeren als eerste aanspreekpunt bij klachten (overlast) en wensen/vragen van buurtbewoners; 
 * het controleren van de uitvoering van de schoonmaak en het bespreken van klachten/wensen op dit 
 gebied met het schoonmaakbedrijf. 

 2. Ziet toe op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en (ver)bouwprojecten op de locatie 
 door: 
 * het maken van afspraken met de aannemer/uitvoerder met betrekking tot (planning van) de uit te voeren 
 werkzaamheden; 
 * het informeren van de (centrale) directie over de voortgang van de werkzaamheden. 

 3. Is belast met de facilitaire organisatie van bijzondere activiteiten op de locatie (bijv. ouderavonden, 
 feestavonden, rapportvergaderingen en open dagen) door: 
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 * het afstemmen van de wensen van betrokken personeelsleden (secties, sector/locatiedirectie, docenten) 
 en/of leerlingen (feestavonden) op de mogelijkheden van de locatie; 
 * het coördineren van de inzet van onderwijsondersteunend personeel bij bijzondere activiteiten; 
 * het toewijzen van lokaliteiten; 
 * het doorvoeren van roosterwijzigingen als gevolg van de activiteiten. 

 4. Regelt de verhuur van lokaliteiten en het medegebruik van de locatie door: 
 * het maken van afspraken over aantallen, tijdsduur, kosten, e.d.; 
 * het organiseren van door de school te leveren faciliteiten (personeel en materieel). 

 5. Geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel dat werkzaam is op de locatie door: 
 * het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers en het opstellen van werkroosters; 
 * het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende faciliterende werkzaamheden op de 
 locatie; 
 * het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; 
 * het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken). 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de locatiebeheerder is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor het gevoerde beheer, voor 
 de organisatie van de verhuur en voor de kwaliteit van de facilitaire organisatie bij de bijzondere 
 activiteiten; 
 - de locatiebeheerder werkt binnen de centrale richtlijnen die van belang zijn voor het organiseren van de 
 dagelijkse gang van zaken, verhuur, orde en veiligheid en het onderhoud; 
 - de locatiebeheerder neemt beslissingen over de verdeling van de werkzaamheden, over het 
 onderwijsondersteunend personeel, over de toewijzing van lokaliteiten en bij de afhandeling van klachten 
 van buurtbewoners. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - algemene praktische kennis van gebouwenbeheer; 
 - kennis van en vaardigheid in het maken van draaiboeken en protocollen en in het maken en wijzigen van 
 roosters; 
 - leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

 6. Contacten 
 - met sectordirecteuren, unitleiders en docenten om afstemming te verkrijgen over de door de 
 locatiebeheerder te verrichten werkzaamheden (facilitaire organisatie van bijzondere activiteiten, 
 lokalentoewijzing, rooster(wijzigingen); 
 - met collega locatiebeheerders en de centrale directie om de voortgang van de werkzaamheden te 
 bespreken en de door de centrale directie gegeven centrale richtlijnen voor de dagelijkse gang van zaken 
 te bespreken; 
 - met ouders/verzorgers en buurtbewoners om klachten over overlast van leerlingen en/of de locatie te 
 behandelen en zo mogelijk af te handelen; 
 - met aannemers en uitvoerders over de planning van uit te voeren werkzaamheden, zodanig dat het 
 onderwijsproces op de locatie optimaal doorgang kan (blijven) vinden. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023408 
 Functienaam Locatiedirecteur 
 Salarisschaal  12 
 Indelingsniveau Vc 
 Werkterrein Management -> Overig management 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 44443  44444  43  44 
 Somscore 54 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. Binnen 
 een onderwijsinstelling onderscheiden we drie onderwijskundige sectoren, nl. de Basisvorming, het 
 VMBO en de Tweede Fase. Een sector wordt beschouwd als onderwijskundige beleidseenheid als een 
 sector bestaat uit: 
 • de Tweede Fase Havo/Vwo 
 • de Basisvorming 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in tenminste twee richtingen* (techniek, zorg&welzijn, economie, 
 landbouw) 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in één complexe richting met meer dan één afdeling 
 · · · · 
 De eventuele aanwezigheid van een onderwijskundige beleidseenheid binnen een locatie, de vrijheid die 
 er is om een eigen onderwijskundige koers te varen en de bijdrage die de locatiedirecteur levert aan het 
 (strategisch) beleid van de onderwijsinstelling zijn bepalend voor aard en niveau van de functie van 
 locatiedirecteur. 
 Bij een locatiedirecteur schaal 12 is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor één of meer 
 onderwijskundige sector(en) of de volledige verantwoordelijkheid voor een deel van een sector dat niet 
 beschouwd wordt als onderwijskundige beleidseenheid. 
 Het onderwijs wordt verzorgd vanuit een aantal locaties. Een locatie omvat één of meer sectoren, danwel 
 delen van sectoren. 
 De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het coördineren van 
 de invulling en uitvoering van de voor de locatie vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het leveren 
 van een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de sector(en) waar de locatie 
 in onderwijskundige zin deel van uitmaakt, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
 centrale beleid van de scholengemeenschap en het leiding geven aan de locatie. 
 De locatiedirecteur vormt met collega-locatiedirecteuren en de centrale directie het centraal 
 managementteam van de onderwijsinstelling. De centrale directie zet de strategische beleidslijnen uit en 
 vertaalt deze in het centrale beleid. In het centraal managementteam leveren de locatiedirecteuren een 
 bijdrage aan de meningsvorming. 
 Een locatie kent een directeur, teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel (OOP). 

 * In het VMBO hanteert men in plaats van 'richtingen' doorgaans het begrip 'sectoren'. Omdat FUWA-VO 
 het begrip 'sector' hanteert om een onderwijskundige beleidseenheid aan te duiden is om verwarring te 
 voorkomen hier gekozen voor het begrip 'richting'. 
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 3. Werkzaamheden 
 1. Coördineert de invulling en uitvoering van de voor de locatie vastgestelde onderwijskundige 
 beleidskaders door: 
 * het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 
 functioneren van de locatie; 
 * het vertalen van de onderwijsprogrammering van de sector/sectoren naar jaarplannen, waarin de 
 benodigde aanpak en werkwijze voor de locatie staat beschreven; 
 * het organiseren en mede uitvoeren van de leerlingenbegeleiding op de locatie en de afstemming daarvan 
 op vakoverstijgende onderwijskundige zaken; 
 * het beslissen over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 
 * het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van de aan de locatie verbonden docenten. 

 2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de sector(en) waar de 
 locatie in onderwijskundige zin deel van uitmaakt door: 
 * het analyseren van de onderwijsresultaten van de locatie en het naar aanleiding daarvan ondernemen 
 van actie in samenwerking met collega-locatiedirecteuren en de centrale directie; 
 * het in overleg met collega-locatiedirecteuren en de centrale directie coördineren en afstemmen van (de 
 ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het 
 curriculum binnen de sector(en). 

 3. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de scholengemeenschap door: 
 * het als lid van het centrale managementteam bijdragen aan de meningsvorming op 
 onderwijsinstellingsniveau; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over vernieuwing van het 
 onderwijsbeleid; 
 * het leveren van bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in 
 de onderwijsvraag betreffende het/de op de locatie aanwezige sectordeel/-delen; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over algemene beleidszaken zoals: 
 financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie. 

 4. Geeft leiding aan de locatie door: 
 * het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de locatie; 
 * het aansturen  van de unitleiders en het coördineren van hun werkzaamheden; 
 * het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van de locatie; 
 * het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het 
 decanaat; 
 * het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken 
 met de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen over locatiegebonden 
 toepassing van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel op de locatie en de docenten met bijzondere 
 taken die de gehele locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen, decanaatswerkzaamheden). 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de centrale directie jaarlijks 
 vastgestelde locatiebegroting; 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de kaders van het onderwijsinstellingsbrede, 
 strategisch huisvestings- en beheersbeleid; 
 * het behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de locatie binnen de 
 scholengemeenschap naar de deel-MR, de vertegenwoordiging op locatieniveau van 
 ouders en de vertegenwoordiging op locatieniveau van leerlingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de locatiedirecteur  is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat 
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 betreft de uitvoering van het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijskundig 
 beleid van de sector(en) waar de locatie in onderwijskundige zin deel van uitmaakt en het geven van 
 leiding aan de locatie; 
 Kader: 
 - de door de centrale directie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en 
 beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang bij de uitvoering van de 
 werkzaamheden; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 - de locatiedirecteur  neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering van de 
 sector(en) naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze op de locatie beschreven staat, bij 
 het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de locatie, over de invulling van de beleidsvrije 
 ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en beheer van de locatie, over de inhoud van adviezen 
 aan de centrale directie en bij het geven van leiding aan de locatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de 
 locatie onderwijs wordt gegeven; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. 
 Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase) van de locatie; 
 - kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en locatiegebonden 
 financiële zaken (opstellen locatiebegroting, budgetbewaking); 
 - inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze op de 
 locatie en in het afstemmen en coördineren ervan met collega-locatiedirecteuren en centrale directie. 

 6. Contacten 
 - met de centrale directie en collega-locatie-/sectordirecteuren in het centraal managementteam om de 
 belangen van de locatie te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 
 - met collega-locatiedirecteuren om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen 
 de verschillende locaties op elkaar af te stemmen; 
 - met teamleiders en overige medewerkers binnen de locatie om draagvlak voor de implementatie van het 
 beleid te verkrijgen; 
 - met derden om de locatie te vertegenwoordigen; 
 - met leerlingen en ouders als het zaken betreft die het niveau van  het middenmanagement overstijgen 
 (o.m. ernstige conflicten). 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023477 
 Functienaam Logopedist 
 Salarisschaal  10 
 Indelingsniveau IVc 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
 Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
 Kenmerkscores 43343  43333  33  33 
 Somscore 45 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De logopedist maakt deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit onder andere een arts en 
 verschillende andere specialisten en deskundigen. In het team worden behandelplannen en methoden 
 besproken en de voortgang van de leerlingen. 

 De logopedist is verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling, uitvoering en implementatie van de 
 logopedische expertise binnen de zorgstructuur van de instelling, het verrichten van coördinerende en 
 adviserende taken inzake het taalbeleid voor achterstandsproepen, verleent curatieve logopedie voor het 
 verhelpen of verminderen van stoornissen en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het 
 eigen vakgebied.   

 De onderwijsinstelling kent een directeur, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Is verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling, uitvoering en implementatie van de 
 logopedische expertise binnen de zorgstructuur van de instelling door: 
 * het in kaart brengen van de problematiek binnen de instelling; 
 * het adviseren van management en docenten over de organisatie, inrichting, werkwijze en logopedisch 
 beleid en het opstellen daartoe van een beleidsplan; 
 * het maken van een plan van aanpak, een stappenplan en het jaarplan logopedie-begeleiding; 
 * het inventariseren, bestellen of maken/samenstellen van benodigde materialen binnen het vastgestelde 
 budget; 
 * het begeleiden, instrueren en trainen van docenten die lesgeven aan leerlingen met communicatieve 
 problemen; 
 * het doen van voorstellen aan het team en/of docenten inzake de inzet en implementatie van 
 ondersteunende taalprogramma's; 
 * het introduceren, uitvoeren en implementeren van de programma's bij docenten; 
 * het zorgdragen voor preventiemaatregelen zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, leerlingen 
 en docenten; 
 * het uitvoeren van logopedische screening en onderzoek; 
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  * het mede verrichten van toelatingsonderzoeken of onderzoeken op verzoek van ouders, docenten, 
 deskundigen, etc.; 
 * het toetsen van individuele plannen op logopedische acprecten; 
 * het fungeren als aanspreekpunten en vraagbaak voor ouders, docenten en leerlingen; 
 * het deelnemen aan teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen. 

 2. Verricht (o.a. coördinerende en adviserende) taken inzake het taalbeleid voor leerlingen met 
 taalachterstand c.q. handicap van de instelling door: 
 * het opzetten, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het taalbeleid bij taakachterstand en het 
 beleid op grond van sociale vaardigheden; 
 * het in dit kader leveren van een bijdrage aan de beheersing, verdieping en verbreding van de 
 communicatiestimulerende vaardigheden van docenten; 
 * het, in het kader van het handelingsplan, adviseren over de communicatieve (on)mogelijkheden van 
 leerlingen met taalachterstand; 

 3. Verleent curatieve logopedie op het verhelpen of verminderen van stoornissen on onder andere de 
 (tweede) taalverwerving en communicatieve problemen als gevolg van sociale en/of emotionele 
 problematiek door: 
 * het uitvoeren van logopedisch onderzoek en het stellen van de diagnose; 
 * het opstellen en zonodig tijdens de behandeling bijstellen van een behandelplan; 
 * het selecteren, samenstellen en ontwikkelen van te gebruiken oefenmateriaal; 
 * het voeren van overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en docenten over 
 de behandeling, de voortgang en de resultaten; 
 * het instrueren, adviseren en begeleiden van betrokkenen zoals leerlingen, ouders, andere deskundigen en 
 docenten over de behandeling; 
 * het instrueren, adviseren en begeleiden van betrokkenen  leerling of groepen leerlingen over de uirt te 
 voeren oefeningen. methoden, het gebruik van hulpmiddelen, enz.; 
 * het toepassen van de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen; 
 * het vastleggen van de resultaten; 
 * het consulteren van en/of overleg voeren met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en het 
 (eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 
 * het opstellen van de voorgeschreven rapportages; 
 * het voeren van de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 

 4. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied door: 
 * het zich actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op het vakgebied; 
 * het deelnemen aan bij- en nascholingsactiviteiten; 
 * het consulteren van collega-logopedisten; 
 * het participeren in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de logopedist legt, in hiërarchische zin, verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende 
 over de kwaliteit van de inbreng van het vak logopedie in de diverse plannen; 
 - de logopedist verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die zijn aangegeven en vastgesteld 
 door de directie en volgens de regels van de beroepscode voor logopedisten (BIG); 
 - de logopedist neemt beslissingen bij het adviseren van het multidisciplinair team en de schoolleiding 
 over het logopedisch beleid in de zorgstructuur van de instelling bij het adviseren en begeleiden van 
 docenten inzake te nemen preventieve en curatieve maatregelen, te gebruiken methoden en technieken e.d. 
 en bij het adviseren van betrokkenen bij het opstellen van behandelplannen en bij de behandeling. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van logopedie (inclusief nieuwe ontwikkelingen 
 en toepassingen); 
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 - kennis van en inzicht in de onderwijsinstelling en het onderwijs; 
 - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - vaardigheid in het afnemen van testen en het (bij)stellen van diagnoses; 
 - vaardigheid in de omgang met en het stimuleren van leerlingen, ouders en docenten; 
 - vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal; 
 - vaardigheid in het hanteren van de betreffende instrumenten. 

 6. Contacten 
 - met leidinggevenden, orthopedagogen, psychologen en docenten over behandelmethodes, adviezen, 
 voortgang e.d. om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen; 
 - met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te structureren, te motiveren en te 
 stimuleren; 
 - met ouders om hen te informeren, de voortgang en hun rol hierin te bespreken; 
 - met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te 
 stemmen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023424 
 Functienaam Logopedist 
 Salarisschaal  9 
 Indelingsniveau IVb 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
 Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
 Kenmerkscores 33333  33333  33  33 
 Somscore 42 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor speciaal voortgezet onderwijs 
 (svo). De onderwijsinstelling verzorgt het onderwijs voor leerlingen met leer- en/of 
 opvoedingsmoeilijkheden. 

 De logopedist maakt deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit een arts en verschillende andere 
 specialisten en deskundigen. In het team worden behandelplannen en methoden besproken en de 
 voortgang van de leerlingen. 

 De logopedist draagt zorg voor het tot stand komen van de inbreng van het vak logopedie in het school-, 
 zorg- en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling, verleent curatieve logopedie op het verhelpen of 
 verminderen van stoornissen en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen 
 vakgebied.   

 De onderwijsinstelling kent een directeur, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het tot stand komen van de inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg- en 
 voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling door: 
 * het toetsen van deze plannen op logopedische aspecten; 
 * het zorgdragen voor preventiemaatregelen, zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, leerlingen 
 en docenten en het uitvoeren van logopedische screening en onderzoek; 
 * het adviseren van de schoolleiding en docenten inzake te nemen maatregelen, te gebruiken methoden en 
 technieken e.d. en het begeleiden van docenten bij de toepassing; 
 * het mede verrichten van toelatingsonderzoeken of onderzoeken op verzoek van ouders, docenten, 
 deskundigen, etc.; 
 * het deelnemen aan teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen. 

 2. Verleent curatieve logopedie op het verhelpen of verminderen van stoornissen door: 
 * het uitvoeren van logopedisch onderzoek en het stellen van de diagnose; 
 * het opstellen en zonodig tijdens de behandeling bijstellen van een behandelplan; 
 * het selecteren, samenstellen en ontwikkelen van te gebruiken oefenmateriaal; 
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 * het voeren van overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en docenten over 
 de behandeling; 
 * het instrueren van de betrokken leerling over de uit te voeren oefeningen, methoden en/of het gebruik 
 van hulpmiddelen; 
 * het toepassen van de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen; 
 * het vastleggen van de resultaten; 
 * het consulteren van en/of overleg voeren met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en het 
 (eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 
 * het opstellen van de voorgeschreven rapportages; 
 * het voeren van de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 

 3. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied door: 
 * zich actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied; 
 * het deelnemen aan bij- en nascholingsactiviteiten; 
 * het consulteren van collega-logopedisten; 
 * het participeren in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de logopedist legt, in hiërarchische zin, verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende 
 over de kwaliteit van de inbreng van het vak logopedie in de diverse plannen; 
 - de logopedist verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die zijn aangegeven en vastgesteld 
 door de directie en volgens de regels van de beroepscode voor logopedisten (BIG); 
 - de logopedist neemt beslissingen bij het adviseren van het multidisciplinair team, de schoolleiding en 
 docenten inzake te nemen preventieve en curatieve maatregelen, te gebruiken methoden en technieken e.d. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van logopedie; 
 - kennis van en inzicht in de onderwijsinstelling en het onderwijs; 
 - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - vaardigheid in de omgang met en het stimuleren van leerlingen; 
 - vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal; 
 - vaardigheid in het hanteren van de betreffende instrumenten. 

 6. Contacten 
 - met leidinggevenden en docenten over behandelmethodes, adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te 
 wisselen en tot afstemming te komen; 
 - met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te motiveren en te stimuleren; 
 - met ouders om hen te informeren en de voortgang te bespreken; 
 - met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te 
 stemmen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023431 
 Functienaam Lokaalassistent 
 Salarisschaal  2 
 Indelingsniveau Ib 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
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 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
  
 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent huishoudkunde. De 
 lokaalassistent verricht werkzaamheden voor de leerlingen in de praktijkvakken. 
 De lokaalassistent draagt zorg voor het beheer van het praktijklokaal en de aangewezen opslagruimte(n). 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het beheer van het praktijklokaal (incl. garderobe) en de aangewezen opslagruimte(n) 
 door: 
 * het uitvoeren van periodieke controles op de (technische) staat van alle aanwezige apparatuur en 
 inventaris; 
 * het verzorgen van het hieruit voortvloeiende onderhoud en/of herstel; 
 * het uitvoeren van periodieke controles op de staat van alle onroerende zaken in de voornoemde ruimten; 
 * het verzorgen van het hieruit voortvloeiende onderhoud en/of herstel; 
 * het uitvoeren van periodieke controles en eventueel herstel van de hygiëne en schoonmaak van alle 
 apparatuur, inventaris en onroerende zaken in voornoemde ruimten; 
 * het volgens werkschema's en checklisten uitvoeren van de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
 controles. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de lokaalassistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juiste aanpak en werkwijze 
 van de verrichte aktiviteiten en in hiërarchische zin aan de daartoe aangewezen leidinggevende; 
  - de lokaalassistent verricht werkzaamheden binnen hygiënische en technische voorschriften, 
 werkinstructies en -afspraken betreffende de uitvoering; 
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 - de lokaalassistent neemt beslissingen bij de juiste uitvoering van de werkzaamheden en de 
 doelmatigheid van het uit de controles voortvloeiende onderhoud en het herstel. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - basiskennis van hygiënische en technische voorschriften; 
 - vaardigheid in het te woord staan van medewerkers en deelnemers van de school; 
 - vaardigheid in het uitvoeren van controles en het hieruit voortvloeiende onderhoud en herstel van de 
 verschillende (technische) apparatuur. 

 6. Contacten 
 - met docenten om informatie te verkrijgen over de uit te voeren werkzaamheden; 
 - met leerlingen bij het opruimen van de lokalen. 
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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
 administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
 management. 
  
 De medewerker administratieve ondersteuning is belast met het verrichten van administratief 
 ondersteunende werkzaamheden en verricht balie- en loketactiviteiten. 

 De administratie bestaat uit een hoofd en diverse administratieve medewerkers. 
  

 3. Werkzaamheden 
 1. Verleent administratieve ondersteuning ten behoeve van de diverse administraties door: 
 * het behandelen van de ingekomen en uitgaande post; 
 * het op aanwijzing administratief voorbereiden van vergaderingen en besprekingen (o.a. verzamelen en 
 verzenden van vergaderstukken en regelen van vergaderruimte); 
 * het op basis van inhoudelijke aanwijzingen doen van schriftelijke mededelingen en/of opvragen van 
 informatie; 
 * het typen en uitwerken van aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten en het 
 daarbij controleren van de lay-out en het taalgebruik; 
 * het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werkdossiers (verslagen, brieven etc.); 
 * het op aanwijzing verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten. 

 2. Verricht balie- en loketactiviteiten door: 
 * het mondeling verstrekken van of vragen om inlichtingen over algemene administratieve 
 aangelegenheden; 
 * het verstrekken van informatie aan leerlingen over administratieve regelingen; 
 * het geven van informatie over data van tentamens en examens. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker administratieve ondersteuning is verantwoording schuldig aan het hoofd voor wat betreft 
 het regelen van vergaderruimten en het bijhouden van dossiers; 
 - de medewerker administratieve ondersteuning werkt binnen het kader van interne werkafspraken en 
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 administratieve voorschriften die van belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
 ondersteunende werkzaamheden; 
 - de medewerker administratieve ondersteuning neemt beslissingen bij het op basis van aanwijzingen 
 mondeling verstrekken van inlichtingen en over de wijze waarop (telefonisch) vragen worden 
 beantwoord. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 
 - kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer; 
 - kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; 
 - praktische bekendheid van de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de instelling en 
 (indien relevant) daarbuiten; 
 - vaardigheid in het uitwerken van onvolledige conceptteksten; 
 - vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken. 

 6. Contacten 
 - met management en medewerkers van de instelling over het aangeboden werk om afspraken te maken 
 over de voortgang; 
 - met derden voor het maken van afspraken en voor het inwinnen of verstrekken van algemene informatie. 
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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
 de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 

 De medewerker financieel-administratieve ondersteuning is belast met de eerste behandeling en de 
 registratie van facturen. 

 De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, medewerkers financiële administratie en medewerkers 
 financieel-administratieve ondersteuning. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verzorgt de eerste behandeling en registratie van facturen door: 
 * het sorteren van binnenkomende facturen en declaraties; 
 * het uitsplitsen van kosten in verzamelstaten naar budgethouders en naar verschillende kostenplaatsen en - 
 soorten voor controle en verdere verwerking door de medewerker financiële administratie en het zonodig 
 vragen van aanvullende informatie bij budgethouders en declaranten; 
 * het verzamelen van facturen en het voorleggen daarvan aan de rekenplichtige ter controle en 
 betaalbaarstelling; 
 * het verwerken van facturen en declaraties in de geautomatiseerde boekhouding; 
 * het ter verificatie opstellen van routinematige overzichten ten behoeve van periodieke betalingen van de 
 budgethouders; 
 * het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en de gegevens verwerken in de geautomatiseerde 
 boekhouding; 
 * het opbergen van afgedane stukken in het archief. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker crediteuren/debiteuren is verantwoording schuldig aan het hoofd van de afdeling 
 financiën voor wat betreft het groeperen van gegevens, voor het verwerken van facturen en declaraties, 
 voor het maken van routinematige overzichten en voor het opbergen van stukken conform de geldende 
 regels; 
 - de medewerker crediteuren/debiteuren werkt binnen gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen die 
 van belang zijn bij de verwerking en registratie van gegevens; 
 - de medewerker crediteuren/debiteuren neemt beslissingen bij het rubriceren van gegevens en het 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 97 
 Medewerker crediteuren/debiteuren 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 uitsplitsen van kosten in verzamelstaten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de administratieve procedures en globale kennis van de inrichting van het financiële systeem; 
 - inzicht in de te gebruiken werkwijze en de gehanteerde afkortingen en terminologieën; 
 - nauwkeurigheid bij het opstellen van routinematige overzichten. 

 6. Contacten 
 - met budgethouders en declaranten binnen de scholengemeenschap over onduidelijkheden over de 
 periodieke betalingen om informatie uit te wisselen. 
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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren van een onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. De sectie of het team draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen, de onderwijsprogrammering. De sectoren 
 leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de 
 toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve van de totale scholengemeenschap. 
  
 De decaan studie- en leerlingbegeleiding is onder verantwoordelijkheid van de (centrale) directie belast 
 met het begeleiden en adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan 
 (loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)), het geven van voorlichting aan leerlingen en 
 ouders/verzorgers en het leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de docenten op 
 het terrein van de LOB. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de begeleiding en advisering van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan 
 door: 
 * het begeleiden van de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de 
 studie, het samenstellen van het vakkenpakket of loopbaankeuzes; 
 * het helpen bij de heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden; 
 * het zoeken naar oplossingen voor problemen bij deficiënties; 
 * het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs - arbeid 
 (arbeidsoriëntatie); 
 * het adviseren van de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de arbeidsmarkt en 
 bemiddelen bij eventuele problemen; 
 * het adviseren over instroom in (intake) en doorstroming binnen de school en het bemiddelen bij 
 eventuele problemen; 
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 * het tijdens de schoolloopbaan van de leerling verzamelen en bewaken van alle voor de 
 loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) relevante gegevens als deel van het leerlingvolgsysteem, zoals 
 dat op school gehanteerd wordt; 
 * het zorgdragen voor het afnemen van testen en de bespreking ervan; 
 * het begeleiden van mentoren bij het afnemen van testen; 
 * het adviseren van de directie met betrekking tot het testgebruik binnen de school; 
 * het onderhouden van contacten met instanties op het gebied van testen; 
 * het bewaken van het 'testbudget'. 

 2. Draagt zorg voor de voorlichting door: 
 * ervoor te zorgen dat aan het begin van elk leerjaar de mentoren beschikken over algemene klassikale 
 voorlichtingsmaterialen over LOB-activiteiten; 
 * het verschaffen aan leerlingen, zowel individueel als in groepjes, van specifieke informatie over 
 onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema LOB; 
 * het informeren van ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen publicaties van 
 de school; 
 * het informeren van leerlingen over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; 
 * het verstrekken van informatie aan leerlingen over de arbeidsmarkt; 
 * het verstrekken van informatie op open dagen van de school; 
 * het verzamelen, rubriceren en actualiseren van het documentatiemateriaal. 

 3. Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten op het terrein van de LOB door: 
 * het samenstellen van materiaal dat vakdocenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader van de 
 integratie van de OSB (oriëntatie studie en beroep) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de 
 schoolactiviteiten; 
 * het toerusten van vakdocenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen 
 vak; 
 * het toerusten van de mentoren op het terrein van de LOB. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de decaan studie- en leerlingenbegeleiding is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor 
 wat betreft de kwaliteit van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) binnen de school in de richting 
 van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers; 
 - de decaan studie- en leerlingenbegeleiding werkt binnen het schoolbeleid op LOB-gebied en binnen 
 richtlijnen van de (centrale) directie voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de decaan studie- en leerlingenbegeleiding neemt beslissingen over de inhoud van LOB-adviezen en bij 
 het verstrekken van informatie aan leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie en bij de 
 deskundigheidsbevordering van docenten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan; 
 - kennis van de mogelijkheden die testbureaus kunnen bieden; 
 - kennis van mogelijkheden op de arbeidsmarkt; 
 - kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen; 
 - inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school; 
 - vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van 
 op de behoeften afgestemde informatie; 
 - vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. 

 6. Contacten 
 - met de (centrale) directie en docenten over studieprogramma's, -profielen en -systemen en met leerlingen 
 om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
 - met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om 
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 oplossingen te zoeken; 
 - met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering, om 
 leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen; 
 - met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen over 
 leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering af te stemmen op 
 elkaar. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 

 De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
 de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 

 De medewerker financiële administratie verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve 
 werkzaamheden en levert een bijdrage aan diverse ondersteunende activiteiten. 

 De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, medewerkers financiële administratie en medewerkers 
 financieel-administratieve ondersteuning. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
 * het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding 
 en het zorgen voor een tijdige betaling; 
 * het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en het verwerken van de gegevens in de 
 boekhouding; 
 * het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
 * het bewaken van vastgestelde budgetten; 
 * het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
 * het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 
 schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds en dergelijke en het verzenden van 
 nota's hiertoe en zo nodig rappelleren; 
 * het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
 * het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 2. Levert een bijdrage aan diverse ondersteunende activiteiten door: 
 * het bestellen van inventarisgoederen bij leveranciers op basis van gevraagde en verkregen offertes; 
 * het opstellen van basisinventarislijsten, het bijwerken ervan en het periodiek controleren van de 
 aanwezigheid en beschikbaarheid van inventarisgoederen; 
 * het voorbereiden van onderhoudscontracten voor door derden te verrichten onderhoud aan apparatuur en 
 machines; 
 * het afsluiten van verzekeringen (inbraak-, diefstal-, WA-, collectieve ongevallen- en andere 
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 verzekeringen) en het verder afwikkelen van eenvoudige schadegevallen; 
 * het verlenen van medewerking bij onderzoeken door de accountantsdienst; 
 * het mede verzorgen van de verhuur van lokalen, het daartoe invullen van contracten en zorgdragen voor 
 de facturering. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker financiële administratie is verantwoording schuldig aan het hoofd afdeling financiën 
 voor wat betreft de juiste samenstelling van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven en de 
 juiste verrichtingen van boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden; 
 - de medewerker financiële administratie werkt binnen de voor de boekhouding/financiële administratie 
 geldende regels en voorschriften die van belang zijn voor de correcte verwerking van financiële gegevens; 
 - de medewerker financiële administratie neemt beslissingen over de juistheid van betaalstukken, het 
 corrigeren en registreren van de financiële gegevens en over het registreren van budgetoverschrijdingen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen; 
 - kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures 
 en vaardigheid in het hanteren ervan; 
 - kennis van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving. 

 6. Contacten 
 - met debiteuren en crediteuren over betalingen en facturen om informatie uit te wisselen over de stand 
 van zaken; 
 - met verzekeringsinstanties over de afsluiting van verzekeringen en om eenvoudige schadegevallen af te 
 handelen; 
 - met leveranciers en bedrijven over de (centrale) inkoop van inventarisgoederen om informatie uit te 
 wisselen. 
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 2. Context 
 Deze functie komt meestal voor bij de wat grotere scholen voor het voortgezet onderwijs die beschikken 
 over een ICT-infrastructuur voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten. 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een dienst of afdeling. 

 De dienst of afdeling is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het coördineren en het 
 uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van de voorzieningen 
 en systemen. 

 De medewerker ICT is belast met het begeleiden van gebruikers van geautomatiseerde systemen en het 
 oplossen van storingen en problemen. 

 De dienst of afdeling kan bestaan uit een hoofd, technische of onderhoudsmedewerker(s), 
 (hoofd)conciërges, kantinebeheerder(s) en medewerkers, telefoniste(s)/receptioniste(s), systeem- en 
 netwerkbeheerders en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Is belast met het begeleiden van gebruikers (medewerkers en leerlingen) van geautomatiseerde 
 systemen door: 
 * het installeren van nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 
 * het instrueren van gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met specifieke applicaties; 
 * het helpen bij het opstarten van nieuwe applicaties en het geven van uitleg daarover; 
 * het installeren van nieuwe software; 
 * het uitvoeren van procedures in het kader van softwarecontrol en distributie; 
 * het uitvoeren van procedures inzake configuratiemanagement; 
 * het uitvoeren van back-up procedures; 
 * het, in roosterdienst, verrichten van helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 
 het registreren van calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, het zo mogelijk 
 oplossen daarvan of het inschakelen van in- of externe specialisten; 
 * het uitvoeren van changemanagementprocedures in het kader van aanvragen tot wijzigingen op het 
 netwerk; 
 * het naar aanleiding van gemelde problemen verhelpen van storingen aan PC- en randapparatuur; 
 * het verstrekken van managementinformatie uit het call-registratiesysteem; 
 * het bijhouden van ontwikkelingen betreffende het vakgebied. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker ICT is verantwoording schuldig aan het hoofd van de dienst of afdeling voor wat betreft 
 de ondersteuning van gebruikers, het opstarten en werken met apparatuur en programmatuur, het oplossen 
 van zich voordoende storingen en het uitvoeren van de verschillende beheersprocedures; 
 - de medewerker ICT werkt binnen voorschriften en regels die van belang zijn voor het beheer, de 
 ondersteuning van gebruikers en de omgang met apparatuur en systemen; 
 - de medewerker ICT neemt beslissingen ten aanzien van de wijze waarop gebruikers worden ondersteund 
 en geïnstrueerd, storingen en problemen worden opgelost, dan wel specialisten worden ingeschakeld, 
 alsmede het beheer wordt uitgevoerd. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de in gebruik zijnde hard- en softwareconfiguraties; 
 - kennis van beheersprocedures; 
 - inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de te ondersteunen activiteiten; 
 - vaardigheid in het installeren van software en het verhelpen van storingen. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers over storingen om de oorzaak te achterhalen en deze te verhelpen; 
 - met in- of externe specialisten om te overleggen hoe storingen en problemen kunnen worden verholpen 
 en om erop toe te zien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wensen van 
 de gebruikers. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in de mediatheek van een onderwijsinstelling in het voortgezet 
 onderwijs.De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap.   
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een 
 sectie of een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 
 van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
 onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden 
 de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 Binnen de onderwijsinstelling kunnen meerdere ruimtes, zelfs mogelijk op meerdere locaties, aanwezig 
 zijn, waarin leerlingen en/of docenten informatie in (studie)boeken, naslagwerken, (vak)tijdschriften, 
 internet, video en audio kunnen raadplegen en vergaren op het aandachtsgebied van het onderwijs dat 
 verzorgd wordt. 

 De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten 
 behoeve van het leerproces van de leerlingen. De onderwijsinstelling beschikt over een 
 mediatheekcommissie. Deze mediatheekcommissie stimuleert nieuwe ontwikkelingen van de mediatheek 
 en adviseert over het vertalen van het schoolbeleid naar het mediatheekbeleid. 

 De mediatheekmedewerker verricht werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de 
 mediatheek en is gebruikers behulpzaam bij het vergaren en raadplegen van informatie. 

 De mediatheek bestaat uit een hoofd, één of meerdere mediatheekmedewerkers en vrijwilligers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek door: 
 * het mede uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden voor het hoofd mediatheek; 
 * het coderen en registreren van documenten (o.a. CD-rom)  met behulp van verschillende methodieken; 
 * het uitlenen en innemen van materialen; 
 * het verzorgen van de uitleenadministratie; 
 * het bijhouden van reserveringen. 
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 2. Is gebruikers behulpzaam bij het vergaren en raadplegen van informatie door: 
 * het geven van instructie voor het gebruik van aanwezige ICT-apparatuur en -systemen; 
 * het verstrekken van informatie aan de gebruikers; 
 * het instrueren en begeleiden van leerlingen bij het zoeken, selecteren en verwerven van informatie; 
 * het houden van toezicht op de leerlingen die in de mediatheek werken. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de mediatheekmedewerker legt verantwoording af aan het hoofd of een daartoe aangewezen 
 leidinggevende over bibliotheektechnische, beheersmatige en administratieve ondersteuning in de 
 mediatheek; 
 - de mediatheekmedewerker verricht werkzaamheden binnen administratieve voorschriften, 
 uitleenvoorwaarden en werkafspraken, van belang voor de wijze van ontsluiting en registratie, voor het 
 aanvragen en uitlenen van materiaal en voor het bijhouden van de uitleenadministratie; 
 - de mediatheekmedewerker neemt beslissingen bij het verzorgen van de uitleenadministratie en het geven 
 van instructie aan de gebruikers. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de voor de administratie en de mediatheek geldende uitvoeringsvoorschriften; 
 - inzicht in de indelings- en ordeningsstructuur van het aanwezige bibliotheek- en documentatiemateriaal; 
 - vaardigheid in het instrueren van gebruikers; 
 - vaardigheid in het bijhouden van een uitleenadministratie. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers om hen wegwijs te maken in de mediatheek; 
 - met leerlingen om geïnformeerd te worden over hun informatiebehoefte en informatie te verschaffen. 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 107 
 Medewerker personeels- en salarisadministratie 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023457 
 Functienaam Medewerker personeels- en salarisadministratie 
 Salarisschaal  6 
 Indelingsniveau IIIb 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O 
 Activiteiten Bewerken van gegevens 
 Kenmerkscores 32222  23223  32  22 
 Somscore 32 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stafafdeling personeelszaken van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De stafafdeling personeelszaken ondersteunt de directie op het gebied van de ontwikkeling van het 
 personeelsbeleid en is belast met de uitvoering ervan. 

 De medewerker personeels- en salarisadministratie voert de personeels- en salarisadministratie, voert 
 mede de rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden en verricht 
 administratief/organisatorische werkzaamheden in het kader van de werving en selectie, dan wel ontslag 
 van personeelsleden. 

 De stafafdeling personeelszaken bestaat uit een hoofd personeel en organisatie, één of enkele 
 personeelsfunctionarissen, medewerkers personeels- en salarisadministratie en een administratief 
 medewerker. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Voert de personeels- en salarisadministratie door: 
 * het berekenen van de salarissen of controleren van de salaris-inpassing van het personeel; 
 * het verzorgen van de afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenbijdragen en dergelijke; 
 * het zorgen voor de toepassing en berekening van de lopende CAO-afspraken; 
 * het verzorgen van de input van salarisgegevens in de CASO en controleren van de output; 
 * het verwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie; 
 * het bijhouden van een ziekte- en verlofregistratie. 

 2. Voert mede de rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden 
 door: 
 * het uitvoeren van rechtspositionele regelingen op het gebied van aanstelling, bezoldiging, ontslag, 
 afvloeiing, garantiebepaling, verplaatsing en dergelijke; 
 * het mede verzorgen van aanvragen om taakvermindering op grond van leeftijd, toepassing van de 
 ouderenregelingen en de FPU-regeling, ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en dergelijke; 
 * het administratief afhandelen van aanvragen (buitengewoon) verlof, tegemoetkoming verhuiskosten, 
 studiekosten, vergoeding reis- en verblijfkosten, verzoeken om ontheffing verhuisplicht, deelname 
 spaarloonregeling en dergelijke; 
 * het verstrekken van werkgeversverklaringen ten behoeve van bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen, 
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 woningbouwcorporaties, bedrijfsverenigingen, banken; 
 * het zorgdragen bij (langdurige) ziekte van personeelsleden voor het uitvoeren van de wet- en 
 regelgeving USZO; 
 * het verstrekken van informatie aan personeelsleden over min of meer gecompliceerde rechtspositionele 
 aangelegenheden en hen behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen. 

 3. Verricht administratief/organisatorische werkzaamheden in het kader van de werving en selectie, dan 
 wel ontslag van personeelsleden door: 
 * het geven van mondelinge/schriftelijke informatie aan potentiële kandidaten; 
 * het bevestigen van ontvangst van sollicitatiebrieven, het uitnodigen van sollicitanten voor een 
 sollicitatiegesprek, dan wel het afschrijven van sollicitanten; 
 * het toezien op het overleggen van bescheiden (bewijzen van bekwaamheid, verklaring omtrent het 
 gedrag en dergelijke) en op de invulling van verklaringen (werknemersverklaring, loonbelasting en 
 dergelijke); 
 * het opstellen van de arbeidsovereenkomst; 
 * het zorgdragen voor het invullen/verstrekken van formulieren met relevante gegevens bij 
 indiensttreding, tijdens dienstverband en bij ontslag. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker personeels- en salarisadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd personeel 
 en organisatie voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de in de administratie aanwezige 
 gegevens; 
 - de medewerker personeels- en salarisadministratie is werkzaam binnen de voor de personeels- en 
 salarisadministratie geldende (administratieve) regels en voorschriften, die van belang zijn voor de wijze 
 waarop de gegevens in de administratie moeten worden ingebracht; 
 - de medewerker personeels- en salarisadministratie neemt beslissingen bij de toepassing van de juiste 
 rechtspositionele regelingen en het verstrekken van de juiste rechtspositionele informatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeels- en 
 salarisadministratie; 
 - brede kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen waar werknemers 
 aanspraak op kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan; 
 - vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde (personeels- en salaris)systemen. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers/leidinggevenden over diverse aspecten in verband met rechtspositionele 
 aangelegenheden om informatie te verstrekken en nadere inlichtingen in te winnen; 
 - met diverse instanties (bijvoorbeeld belastingdienst, ziekenfondsen, ABP en arbeidsbureaus) over 
 salarisgegevens om nadere gegevens/informatie te verstrekken of in te winnen; 
 - met het ministerie van O,C&W, gemeenten, UVI, sociale diensten, ABP en andere van belang zijnde 
 instanties voor het onderhouden van contacten en het voeren van correspondentie op rechtspositioneel 
 gebied. 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 109 
 Medewerker personeelsbeheer 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 

 1. Functie-informatie 

 Codering 20023456 
 Functienaam Medewerker personeelsbeheer 
 Salarisschaal  6 
 Indelingsniveau IIIb 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Kenmerkscores 32222  23223  32  22 
 Somscore 32 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De dienst ondersteunt de directie op het gebied van personeelszaken, financiële zaken, ICT en facilitaire 
 zaken en is belast met de uitvoering ervan. 

 De medewerker personeelsbeheer verleent zelfstandig ondersteuning aan de centrale directie met 
 betrekking tot de uitvoering van het personeelsbeleid en -beheer. 

 De dienst ondersteuning kan bestaan uit een medewerker personeelsbeheer en ander uitvoerend 
 ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verleent zelfstandig ondersteuning aan de centrale directie met betrekking tot de uitvoering van het 
 personeelsbeleid en -beheer door: 
 * het verrichten van algemene organisatorische, procedurele en administratieve werkzaamheden, onder 
 meer door het concipiëren van brieven, nota's, memo's en het regelen van afspraken; 
 * het optreden als aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling voor lopende zaken op het gebied van 
 personeelsbeheer voor het management en de medewerkers; 
 * het geven van informatie aan het management en de medewerkers over de werkwijze en procedures op 
 het gebied van personeelsbeheer en over de inhoud van rechtspositie-, vergoedings- en 
 tegemoetkomingsregelingen; 
 * het ondersteunen van sollicitatieprocedures in administratieve zin; 
 * het optreden als eerste contactpersoon voor sollicitanten en het verstrekken van algemene informatie; 
 * het coördineren, bewaken en evalueren van de inzet van uitzendkrachten en stagiaires; 
 * het controleren van de ingediende nota's; 
 * het inventariseren en verzamelen van gegevens op het gebied van personeelsbeheer o.a. met behulp van 
 het personeelsinformatiesysteem; 
 * het verwerken van gegevens in bestanden en het maken van overzichten dan wel het doorgeven van 
 gegevens aan het administratiekantoor; 
 * het aanbrengen van mutaties in formatiebezettingsoverzichten en het actueel houden hiervan; 
 * het bewaken van de planning en voortgang in verband met beoordelingsprocedures, opleidingsplannen 
 en dergelijke; 
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 * het fungeren als aanspreekpunt op dit gebied voor het management en de medewerkers; 
 * het aansturen van administratieve medewerkers. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker personeelsbeheer legt verantwoording af aan de directie over de aard en kwaliteit van de 
 verleende ondersteuning, conform de gestelde eisen en behoeften en over de juistheid van de verstrekte 
 gegevens; 
 - de medewerker personeelsbeheer verricht werkzaamheden binnen de voor het personeelsbeheer 
 geldende voorschriften, procedures en werkafspraken, de betreffende rechtspositieregelingen en de 
 daarmee samenhangende voorschriften van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de medewerker personeelsbeheer neemt beslissingen over de inhoud van de te verstrekken informatie, 
 gegevens en overzichten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake personeelsbeheer; 
 - brede kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen waar werknemers 
 aanspraak op kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan; 
 - kennis van het personeelsinformatiesysteem; 
 - kennis van plannings- en voortgangsbewakingstechnieken; 
 - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
 - vaardigheid in het onderhouden van contacten en vaardigheid in het op een flexibele, teamgerichte en 
 dienstverlenende wijze optreden; 
 - vaardigheid in het klantgericht te woord staan van derden; 
 - vaardigheid in het accuraat verwerken en aanleveren van gegevens. 

 6. Contacten 
 - met het management en medewerkers om informatie te verstrekken; 
 - met sollicitanten om informatie uit te wisselen over de administratieve afhandeling van de procedures en 
 om informatie te verstrekken; 
 - met medewerkers van het administratiekantoor om gegevens toe te lichten en informatie te verkrijgen. 
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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 Deze functie komt meestal voor bij de wat grotere scholen voor voortgezet onderwijs en kan zowel op 
 centraal niveau als op locatie voorkomen. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de dienst of ondersteunende afdeling. De dienst of 
 ondersteunende afdeling is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het coördineren en het 
 uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van de voorzieningen 
 en systemen. 

 De medewerker reprografie is belast met het reproduceren van bescheiden en het in goede staat houden 
 van de apparatuur. 

 De dienst of ondersteunende afdeling kan bestaan uit een hoofd, technische- of onderhoudsmedewerker(s), 
 (hoofd)conciërges, kantinebeheerder(s) en -medewerkers, telefoniste(s)/receptioniste(s), systeem- en 
 netwerkbeheerders, een medewerker reprografie en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de reproductie van stukken door: 
 * het fotokopiëren, onder gebruikmaking van programmeerbare fotokopieerapparatuur, van 
 correspondentie, lesmaterialen, overzichten, tentamen- en examenopgaven in gewenste kwaliteit en 
 kwantiteit; 
 * het verkleinen en vergroten van stukken; 
 * het afwerken van repro-opdrachten waaronder vergaren, snijden, nieten/inbinden; 
 * het adresseren en verzenden van gereproduceerde materialen. 

 2. Verantwoordt uitgevoerde repro-opdrachten door: 
 * het vastleggen (opdrachtgevers, aantallen e.d.) van afgewerkte opdrachten; 
 * het bijhouden van een kleine kas (betaald reprowerk); 
 * het op peil houden van de voorraden papier, chemicaliën en hulpmaterialen. 

 3. Houdt apparatuur in goede staat door: 
 * het plegen van klein onderhoud; 
 * het verhelpen van kleine storingen en melden van uitgevallen apparatuur vanwege grotere 
 storingen/defecten. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker reprografie is verantwoording schuldig aan het hoofd of een daartoe aangewezen 
 leidinggevende voor wat betreft de voortgang en uitvoering (kwalitatief en kwantitatief) van de 
 werkzaamheden; 
 - de medewerker reprografie werkt binnen gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen betreffende de 
 uitvoering zijn van belang voor de reprowerkzaamheden; 
 - de medewerker reprografie neemt beslissingen bij het bepalen van de volgorde van verwerking. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de werking van de apparatuur en de mogelijkheden met betrekking tot het oplossen van de 
 meest gangbare storingen; 
 - vaardigheid in het uitvoeren van routinematige werkzaamheden. 

 6. Contacten 
 - met interne opdrachtgevers om hen te informeren over uitvoering en tijdstippen van oplevering van 
 repro-opdrachten; 
 - met apparatuurleveranciers over de oplossing van zich voordoende storingen om informatie te 
 verschaffen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht binnen een locatie van een school/onderwijsinstelling voor het 
 voortgezet onderwijs. 

 Op de locatie wordt het onderwijs verzorgd voor leerlingen in één of meerdere categorieën van het 
 voortgezet onderwijs. 

 De medewerker schoonmaak valt onder facilitaire zaken. Facilitaire zaken richt zich (in het algemeen) op 
 verlening van ondersteunende diensten voor de locatie op het gebied van bewaking, telefoon en receptie, 
 repro en drukkerij, intern transport, postbehandeling, beheer en onderhoud gebouwen, installaties en 
 terreinen, catering, etc. 

 De medewerker schoonmaak houdt het gehele gebouw schoon, houdt de toiletbenodigdheden op peil en 
 signaleert wanneer de voorraad schoonmaakmiddelen en toiletartikelen opraakt. 

 Facilitaire zaken valt onder de directeur die verantwoordelijk is voor de locatie en bestaat uit bijv. 
 medewerkers in functies van locatiebeheerder, telefonist/receptionist, (hoofd)conciërge(s), 
 onderhoudsmedewerkers, medewerker schoonmaak, medewerker kantine en medewerker repro. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Houdt het afgesproken deel van het gebouw schoon conform het schoonmaakplan door: 
 * het zuigen, moppen en in de was zetten van vloeren; 
 * het afnemen van stof van randen, richels en buizen; 
 * het zemen van de ramen; 
 * het reinigen van meubilair en toiletten; 
 * het leegmaken van afvalbakken. 

 2. Houdt de toiletbenodigdheden op peil en signaleert wanneer de voorraad schoonmaakmiddelen en 
 toiletartikelen opraakt. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker schoonmaak is verantwoording schuldig aan de (hoofd)conciërge voor wat betreft de 
 wijze waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden verricht; 
 - de medewerker schoonmaak werkt binnen gedetailleerde werkafspraken en huisregels die van belang 
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 zijn voor de wijze waarop en de tijd waarin werkzaamheden verricht dienen te worden; 
 - de medewerker schoonmaak neemt beslissingen over de volgorde van de werkzaamheden. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van schoonmaaktechnieken en -middelen; 
 - vaardigheid in het hanteren van schoonmaakapparatuur en -middelen. 

 6. Contacten 
 - met de (hoofd)conciërge over praktische aangelegenheden om daarover informatie te verschaffen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
 administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
 management. 

 De medewerker secretariaat en administratie verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 
 administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische 
 administratie/leerlingvolgsysteem, de personeelsadministratie en financiële administratie. 

 De administratie bestaat uit een hoofd en diverse administratieve medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere administraties, zoals 
 leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem, de 
 personeelsadministratie en financiële administratie. Voorbeelden van dergelijke taken volgen in 
 onderstaande taakbeschrijving. 

 2. Voert de leerlingenadministratie door: 
 * het verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de hand van op 
 volledigheid gecontroleerde formulieren; 
 * het inwinnen van aanvullende informatie; 
 * het verwerken van mutaties; 
 * het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de leerlingenadministratie en de 
 uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze. 

 3. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 
 schoolgeldwet door: 
 * het beoordelen van aanvragen en het zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse 
 vergoedingen; 
 * het geven van uitleg over de interpretatie en uitvoering van de regelingen aan leerlingen en andere 
 belangstellenden; 
 * het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) 
 bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
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 4. Draagt zorg voor de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem door: 
 * het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens; 
 * het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
 * het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 
 uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 5. Verricht ondersteunende administratieve personeelswerkzaamheden door: 
 * het groeperen en overzichtelijk maken van informatie over vacatures, advertenties en  responsgegevens; 
 * het mondeling en schriftelijk verschaffen van informatie aan sollicitanten over de sollicitatieprocedure; 
 * het rubriceren van sollicitatiebrieven aan de hand van primaire benoemingseisen en het verzorgen van 
 afschrijvingen met vermelding van de afwijzingsgronden; 
 * het verzamelen van informatie over organisatie en formatie van de betreffende dienst; 
 * het verwerken van gegevens met betrekking tot de organisatiestructuur, functiebenamingen, 
 functiecodes, niveau-indeling, bezetting, e.d.; 
 * het toepassen van regels betreffende vergoedingen voor ziektekosten, e.d.; 
 * het nagaan van rechtmatigheid en juistheid van de aanvragen; 
 * het gereedmaken van arbeidsovereenkomsten, verplaatsing en ontslag, aanstelling in tijdelijke of vaste 
 dienst en toelageverlening; 
 * het controleren en/of herberekenen van declaraties; 
 * het verschaffen van informatie over regelingen en procedures en het behulpzaam zijn bij het invullen 
 van diverse aanvraagformulieren (FPU, pensioen en wachtgeld); 
 * het verzorgen van de betreffende correspondentie. 
  
 6. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
 * het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boek- 
 houding en het zorgen voor een tijdige betaling; 
 * het bijhouden van kas-, bank- en giro-afrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
 * het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
 * het bewaken van vastgestelde budgetten; 
 * het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
 * het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 
 schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds, en dergelijke, en het verzenden 
 van nota's hiertoe en zonodig rappelleren; 
 * het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
 * het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker secretariaat en administratie is verantwoording schuldig aan de toegewezen 
 leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen de diverse 
 administraties en de hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 
 - de medewerker secretariaat en administratie werkt binnen het kader van interne werkafspraken, 
 administratieve voorschriften, regelingen met betrekking tot bekostiging e.d., die van belang zijn voor de 
 wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 
 - de medewerker secretariaat en administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid 
 van registratieprocedures en administratieve verwerkingen en bij het toepassen van de regelgeving. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen, alsmede van de te 
 hanteren regelingen in het kader van bekostiging, schoolgeldwet, e.d.; 
 - inzicht in de opleidingsstructuren binnen de instelling; 
 - vaardigheid in het toepassen van regelingen; 
 - vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 
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 6. Contacten 
 - met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing van regelingen en om 
 antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen een dienst of een ondersteunende afdeling van een 
 school/onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs. 

 De dienst of ondersteunende afdeling heeft tot taak het technisch beheren en onderhouden van gebouwen, 
 terreinen, inventarissen, voertuigen en installaties. 

 De medewerker tuinonderhoud draagt zorg voor het onderhoud van de siertuin en de bij de school 
 behorende sportvelden en is belast met het onderhouden en repareren van tuingereedschappen en 
 machines en eventueel attributen voor buitensporten. 

 De afdeling of dienst kan bestaan uit een hoofd, technisch medewerker(s) facilitaire dienst, 
 hoofdconciërge(s), conciërge(s), kantinebeheerder(s), telefonist/receptionist, een medewerker 
 tuinonderhoud en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het onderhoud van de siertuin en de bij de school behorende sportvelden door: 
 * het onderhouden van de gazons, bloemperken, bosschages e.d. door harken, spitten, grasrollen en 
 bemesten volgens een seizoen- of onderhoudsplan; 
 * het uitvoeren van het (her)zaaien of (her)beplanten van gazons, éénjarige of vaste planten, bomen en 
 heesters; 
 * het onderhouden, herstellen of doen van voorstellen ter verbetering of onderhoud van de op het complex 
 aanwezige bestratingen, verlichting, opstallen voor buitenopslag e.d.; 
 * het onderhouden van sportvelden door grasrollen, bijeenharken e.d. 

 2. Is belast met het onderhouden en repareren van tuingereedschappen en machines en eventueel 
 attributen voor buitensporten. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de medewerker tuinonderhoud legt verantwoording af aan de leidinggevende over het onderhoud van de 
 siertuin en de sportvelden, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het onderhoud van de 
 tuingereedschappen en machines; 
 - de medewerker tuinonderhoud verricht werkzaamheden binnen aangegeven werkinstructies en 
 voorschriften; 
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 - de medewerker tuinonderhoud neemt beslissingen bij het onderhoud van de siertuin en sportvelden en 
 bij het herstellen van de op het complex aanwezige bestratingen, verlichting e.d. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van onderhoud van siertuinen en sportvelden; 
 - kennis van de toepassing van (ecologische) bestrijdingsmiddelen; 
 - kennis van apparatuur en gereedschappen; 
 - praktische vaardigheden; 
 - vaardigheid in het plannen van de periodiek terugkerende werkzaamheden. 

 6. Contacten 
 - met de leidinggevende om informatie te verkrijgen over het rooster voor het gebruik van de sportvelden; 
 - met leveranciers van machine-onderdelen om geïnformeerd te worden over het gebruik. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in de mediatheek van een onderwijsinstelling in het voortgezet 
 onderwijs.De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap.   
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een 
 sectie of een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 
 van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
 onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden 
 de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 Binnen de onderwijsinstelling kunnen meerdere ruimtes, zelfs mogelijk op meerdere locaties, aanwezig 
 zijn waarin leerlingen en/of docenten informatie in (studie)boeken, naslagwerken, (vak)tijdschriften, CD- 
 roms, internet, video en audio kunnen raadplegen en vergaren op het aandachtsgebied van het onderwijs 
 dat verzorgd wordt. 

 De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten 
 behoeve van het leerproces van de leerlingen. De onderwijsinstelling beschikt over een 
 mediatheekcommissie. Deze mediatheekcommissie stimuleert nieuwe ontwikkelingen van de mediatheek 
 en adviseert over het vertalen van het schoolbeleid naar het mediatheekbeleid. 

 Het mediathecaris draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek, draagt zorg voor het 
 aansturen van de mediatheek, verricht bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden voor de 
 mediatheek en pleegt overleg met gebruikers van de mediatheek. 

 In de mediatheek zijn medewerkers en vrijwilligers werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek en het beheer van de collectie door: 
 * het inventariseren van de informatiebehoefte van docenten en leerlingen en het vertalen ervan in 
 voorstellen over de samenstelling van de collectie aan de mediatheekcommissie ; 
 * het verantwoorden van de aanschaf, de vorming, het onderhoud, het beheer en de ontsluiting van de 
 collectie; 
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 * het uitvoeren van besluiten van de schoolleiding op basis van de adviezen van de mediatheekcommissie; 
 * het invoeren van nieuwe materialen in het bestand; 
 * het uitlenen en innemen van materialen; 
 * het verzorgen van de uitleenadministratie; 
 * het attenderen op relevante informatie en het verstrekken van informatie aan de gebruikers; 
 * het instrueren en begeleiden van leerlingen en docenten bij het zoeken, selecteren en verwerven van 
 informatie; 
 * het houden van toezicht op de leerlingen die in de mediatheek werken. 

 2. Stuurt de mediatheekmedewerkers aan door: 
 * het inwerken en begeleiden van mediatheekmedewerkers; 
 * het bewaken van de voortgang en kwaliteit van hun werkzaamheden; 
 * het adviseren over deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

 3. Verricht bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden voor de mediatheek door: 
 * het leveren van een bijdrage aan het opstellen van een jaarplan, een concept-jaarbegroting en een 
 jaarverslag; 
 * het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van het mediatheekbeleid; 
 * het beheren van het budget van de mediatheek. 

 4. Pleegt overleg met gebruikers van de mediatheek door: 
 * het deelnemen aan intern overleg met betrekking tot de mediatheek; 
 * het onderhouden van contacten met bibliothecarissen en mediathecarissen van andere organisaties, 
 zoals andere scholen voor voortgezet onderwijs of de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD); 
 * het raadplegen van docenten en vaksecties over de aanschaf van materialen en het gebruik van de 
 mediatheek en de door hen verstrekte opdrachten aan leerlingen; 
 * het informeren van docenten en schoolleiding over het bevorderen van het gebruik en de 
 gebruiksmogelijkheden van de mediatheek en het reserveren van de ruimte/computers. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de mediathecaris legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over de kwaliteit, 
 de opbouw en de toegankelijkheid van de mediatheek; 
 - de mediathecaris verricht werkzaamheden binnen bibliotheektechnishe richtlijnen en normen, 
 (beleids)richtlijnen van de onderwijsinstelling alsmede het toegekende budget van belang voor het beheer 
 en de ontsluiting van de collectie; 
 - de mediathecaris neemt beslissingen bij de vorming, de ontsluiting en het beheer van de collectie en bij 
 het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van het mediatheekbeleid. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van collectievorming en -ontsluitingsmethoden; 
 - algemene kennis van aard en inhoud van het voortgezet onderwijs en de gebruikte pedagogisch- 
 didactische werkvormen; 
 - kennis van de moderne vreemde talen; 
 - inzicht in informatiebehoefte van de gebruikers; 
 - vaardigheid in het klantvriendelijk en servicegericht optreden en te woord staan van de gebruikers; 
 - vaardigheid in het inventariseren van informatiebehoefte en het vertalen ervan in voorstellen voor de 
 samenstelling van de collectie. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen en docenten om hen wegwijs te maken in de mediatheek; 
 - met leerlingen en docenten over hun informatiebehoefte om informatie in te winnen en mogelijkheden 
 en onmogelijkheden te bespreken; 
 - met de mediatheekcommissie over voorstellen over de samenstelling van de collectie om tot afstemming 
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 te komen; 
 - met medewerkers van boekhandels en uitgeverijen over de aanschaf van materiaal om afspraken te 
 maken. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023445 
 Functienaam Onderhoudsmedewerker 
 Salarisschaal  3 
 Indelingsniveau IIa 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
 Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten 
 Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
 Kenmerkscores 22121  22122  12  12 
 Somscore 23 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de facilitaire dienst van een (brede) scholengemeenschap. 

 De facilitaire dienst heeft tot taak het technisch beheren en onderhouden van gebouwen, terreinen, 
 inventarissen, voertuigen en installaties. 

 De onderhoudsmedewerker verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en voert kleine 
 verbouwingen uit. 

 De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s) facilitaire dienst, hoofdconciërge(s), 
 conciërge(s), kantinebeheerder(s), telefonist/receptionist en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), installaties, apparatuur en inventaris 
 door: 
 * het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
 * het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
 * het zo nodig inschakelen van derden voor het opheffen van storingen en het toezien op de door hen 
 verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
 * het doen van voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties; 
 * het verrichten van eenvoudige timmer- en schilderwerkzaamheden. 

 2. Voert kleine verbouwingen uit door: 
 * het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden en dergelijke; 
 * het omleggen van elektrische leidingen en dergelijke. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de onderhoudsmedewerker is verantwoording verschuldigd aan de daartoe aangewezen leidinggevende 
 voor wat betreft de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de onderhouds- en 
 reparatiewerkzaamheden en de kleine verbouwingen; 
 - de onderhoudsmedewerker voert zijn werkzaamheden uit op basis van werkinstructies, 
 veiligheidsvoorschriften en voorts zijn aanwijzingen betreffende de uitvoering van belang voor de 
 uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de onderhoudsmedewerker neemt beslissingen over (de noodzaak van inschakeling van derden voor) 
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 onderhoud en reparatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van technische voorschriften en specificaties van algemene apparatuur en installaties; 
 - vaardigheid in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van kleine 
 verbouwingen. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over gebreken aan gebouwen, 
 installaties, apparatuur en inventaris om deze te verhelpen; 
 - met derden over onderhoud en reparatie om de opdracht toe te lichten. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023429 
 Functienaam Onderwijsassistent techniek 
 Salarisschaal  5 
 Indelingsniveau IIc 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
 Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten 
 Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Kenmerkscores 22222  22222  22  22 
 Somscore 28 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent technische vakken in 
 een onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs. De onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen. 
 De onderwijsassistent techniek verricht werkzaamheden voor de leerlingen in de basisvorming. 

 De onderwijsassistent techniek verricht assisterende werkzaamheden bij de lessen techniek, vervaardigt 
 (hulp)apparatuur en onderhoudt en repareert apparatuur en verricht beheers- en administratieve 
 werkzaamheden. 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht assisterende werkzaamheden bij de lessen techniek door: 
 * het opstellen van de benodigde apparatuur voor de demonstratieproeven; 
 * het opstellen van de benodigde apparatuur voor de praktica en het samenstellen van de daartoe 
 benodigde materialen; 
 * het signaleren en verhelpen van storingen van de apparatuur; 
 * het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen tijdens de les en bij het maken van werkstukken; 
 * het instrueren van leerlingen over het gebruik van machines en gereedschappen; 
 * het toezien op het gebruik van demonstratiemodellen, machines, gereedschappen, computers, e.d.. 

 2. Vervaardigt (hulp)apparatuur en onderhoudt en repareert apparatuur door: 
 * het vervaardigen van hulpconstructies aan apparaten, machines, instrumenten en/of het aanpassen van 
 bestaande apparatuur en programmatuur; 
 * het vervaardigen van lesondersteunende didactische modellen; 
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 * het vervaardigen van aanpassingen en reparaties aan lokaal, inventaris, speciaal meubilair en dergelijke; 
 * het verrichten van onderhoud en repareren van machines, instrumenten, hulpmiddelen en technische 
 installaties; 
 * het verrichten van de controle, het testen en het afregelen van mechanische en elektrische apparatuur; 
 * het stellen van nieuwe of verplaatste machines en het verrichtten van bijbehorende werkzaamheden; 
 * het controleren van onderhoud en/of reparaties door derden verricht. 

 3. Verricht beheers- en administratieve werkzaamheden door: 
 * het periodiek controleren en bijhouden van voorraden van materialen, machines-onderdelen en het 
 verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden; 
 * het periodiek controleren van de machines, apparatuur, audiovisuele apparatuur en dergelijke; 
 * het doen van voorstellen inzake de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de onderwijsassistent techniek legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van de 
 gevolgde aanpak, het beheer van de voorraden en inventaris en voor het beheer over de praktijkruimten en 
 apparatuur en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende; 
 - de onderwijsassistent techniek verricht werkzaamheden binnen technische- en veiligheidsvoorschriften 
 en de gemaakte werkafspraken; 
 - de onderwijsassistent techniek neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven 
 opdrachten, bij het signaleren van technische fouten van leerlingen bij het uitvoeren van practica en het 
 maken van werkstukken en over de aanvulling van benodigdheden. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de praktijk en praktijktheorie van de vakken waarbij assistentie aan de docent wordt 
 verleend; 
 - kennis van veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften en specificaties van 
 apparaten en eigenschappen van materialen; 
 - kennis van de toepassingsmogelijkheden van apparatuur, hulpmiddelen en voorzieningen; 
 - inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 
 - vaardig in het vervaardigen van hulpconstructies en aanpassingen aan de apparatuur/programmatuur; 
 - vaardig in het onderhoud en verhelpen van storingen aan apparatuur; 
 - vaardig in het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen; 
 - vaardig in het werken in nieuwe werkvormen; 
 - vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met verschillende zaken bezig zijn. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over de bediening van machines en gereedschappen om instructies te geven; 
 - met leerlingen om hen te corrigeren bij de uitvoering van practica; 
 - met leveranciers om op de hoogte te blijven van nieuwe apparatuur ten behoeve van 
 demonstratieproeven en -praktica, inrichting van werkplaats en praktijklokaal; 
 - met docenten om tot afspraken te komen over de assistentie. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023454 
 Functienaam Personeelsfunctionaris 
 Salarisschaal  9 
 Indelingsniveau IVb 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O 
 Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 33333  33333  33  33 
 Somscore 42 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd op centraal niveau en/of binnen een sector en/of op één of 
 meerdere locaties van een school/onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs. 

 De functie richt zich op het inhoud geven aan de uitvoering van het personeelsbeleid binnen een 
 scholengemeenschap binnen de centrale beleidsrichtlijnen zoals geformuleerd door de directie. 

 De personeelsfunctionaris ondersteunt het (lijn)management bij de uitvoering van het personeels-, 
 organisatie- en opleidingsbeleid en adviseert het management over rechtspositionele regelingen en 
 beleidsrichtlijnen en doet voorstellen over de toepassing van de regelingen in concrete gevallen. 

 De ondersteuning bestaat uit een personeelsfunctionaris en enkele medewerkers personeels- en 
 salarisadministratie. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ondersteunt het (lijn)management bij de uitvoering van het personeels-, organisatie- en 
 opleidingsbeleid door: 
 * het geven van advies met betrekking tot de vast te stellen personeelsformatie; 
 * het opstellen van functiebeschrijvingen en het ontwikkelen van waarderingsvoorstellen; 
 * het zorgdragen voor evenwichtige beloningsverhoudingen binnen de instelling, het bewaken van 
 bevorderingsmomenten en het mede doen van voorstellen voor vaste aanstelling, ontslag en dergelijke; 
 * het adviseren van het (lijn)management met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden; 
 * het mede betrokken zijn bij de werving en selectie van medewerkers en het toezien op het correct 
 verlopen van de werving- en selectieprocedures; 
 * het leveren van een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers; 
 * het optreden als adviseur bij functionerings- en beoordelingsgesprekken; 
 * het organiseren en coördineren van interne opleidingen; 
 * het onderhouden van contacten met opleidingsinstituten; 
 * het behandelen van aanvragen in het kader van de regeling studiefaciliteiten. 

 2. Adviseert het management over rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen en doet voorstellen 
 over de toepassing van de regelingen in concrete gevallen, geeft toelichting daarop en verwijst naar 
 relevante externe instanties. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de personeelsfunctionaris is verantwoording schuldig aan de portefeuillehouder binnen de centrale 
 directie of het locatie- of sectormanagement voor wat betreft de ondersteuning van het (lijn)management 
 bij de uitvoering van het personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid en de inhoud van voorstellen over 
 de toepassing van de regelingen; 
 - de personeelsfunctionaris is werkzaam binnen het personeels- en organisatiebeleid, de vastgestelde 
 beleidsrichtlijnen op directieniveau, rechtspositionele regelingen, Arbo-wetgeving e.d. die van belang zijn 
 voor het begeleiden van de personeelsleden; 
 - de personeelsfunctionaris neemt beslissingen bij het opstellen van functiebeschrijvingen en het 
 ontwikkelen van waarderingsvoorstellen, bij het zorgdragen voor evenwichtige beloningsverhoudingen en 
 over de inhoud van voorstellen met betrekking tot de uitvoering van personeelsbeleid en de toepassing 
 van geldende regelingen waaronder de CAO. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van ontwikkelingen op het vakgebied en inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures; 
 - inzicht in factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van problemen in de werksituatie; 
 - inzicht in het bij de organisatie gehanteerde systeem van functiewaardering; 
 - vaardigheid om sollicitanten te beoordelen en situaties rond personeelsleden te doorzien. 

 6. Contacten 
 - met derden binnen en buiten de afdeling om advies te geven met betrekking tot de vast te stellen 
 personeelsformatie; 
 - met het management om te adviseren over rechtspositionele regelingen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023432 
 Functienaam Psychologisch medewerker 
 Salarisschaal  6 
 Indelingsniveau IIIb 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
 Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Kenmerkscores 32232  33222  22  22 
 Somscore 32 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een 
 sectie of een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 
 van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
 onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden 
 de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De psychologisch medewerker is belast met het afnemen van testen en/of het doen van onderzoeken bij 
 leerlingen en verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor de 
 orthopedagoog/psycholoog. 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Is belast met het afnemen van testen en/of het doen van onderzoeken bij leerlingen door: 
 * het verzamelen van de voor het onderzoek relevante gegevens van de leerling; 
 * het doen van een voorstel aan de orthopedagoog/psycholoog voor de af te nemen test(en); 
 * het voeren van een introducerend vraaggesprek met de leerling over de voor de uitvoering van het 
 onderzoek relevante onderwerpen (achtergronden, motivatie, mogelijkheden, belevingen etc.); 
 * het, zonodig, ter voorbereiding op de test, bezoeken van de leerling in de klas om de werkhouding en het 
 taakgedrag te observeren; 
 * het afnemen van de volgens het testprogramma vastgestelde onderzoeken met aandacht voor de opvang, 
 motivering, instructie en begeleiding van de leerling; 
 * het, indien noodzakelijk, in geringe mate bijstellen van het testprogramma tijdens de uitvoering; 
 * het interpreteren van de onderzoeksresultaten en het opstellen van een concept-onderzoeksverslag; 
 * het evalueren van de onderzoeksgegevens en bespreken van het concept-onderzoeksverslag met de 
 orthopedagoog/psycholoog; 
 * het, op verzoek van de orthopedagoog/psycholoog, deel nemen aan een leerlingbespreking met 
 ouders/verzorgers, waarbij de inhoud van het onderzoeksverslag nader toegelicht wordt. 

 2. Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor de orthopedagoog/psycholoog door: 
 * het maken van een concept-planning van de af te nemen onderzoeken; 
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 * het beheren van de testen en de voorraden testmaterialen; 
 * het beheren en archiveren van de leerlingdossiers waarin de psychologische gegevens van de leerlingen 
 zitten en het beheren van de overige archieven; 
 * het bijhouden van overzichten van de afgenomen testen, van leerlingen en van de verschillende soorten 
 testen; 
 * het typen van brieven en rapporten. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de psychologisch medewerker is in functionele zin verantwoording schuldig aan de 
 orthopedagoog/psycholoog voor wat betreft de juiste en tijdige uitvoering van de testen en de kwaliteit 
 van de concept-onderzoeksverslagen en in hiërarchische zin aan de daartoe aangewezen leidinggevende; 
 - de psychologisch medewerker verricht werkzaamheden binnen vastgestelde handleidingen en instructies 
 bij testen en opdrachten van orthopedagogen/psychologen; 
 - de psychologisch medewerker neemt beslissingen bij het afnemen van de vastgestelde onderzoeken, over 
 de inhoud van de concept-onderzoeksverslagen en over de geringe aanpassingen van het testprogramma 
 tijdens de uitvoering ervan. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van het aanwezige testmateriaal en vaardigheid in het samenstellen en afnemen van 
 testprogramma's; 
 - inzicht in het doel van testprogramma's; 
 - vaardigheid in het omgaan met leerlingen in testsituaties; 
 - vaardigheid in het interpreteren van testresultaten en in het op basis daarvan opstellen van concept- 
 onderzoeksverslagen; 
 - vaardigheid in het archiveren en beheren van leerlingendossiers. 

 6. Contacten 
 - met de leerling tijdens het testen en observeren om te motiveren, instrueren en begeleiden; 
 - met de orthopedagoog/psycholoog over de planning van de af te nemen testen om voorstellen te doen; 
 - met de orthopedagoog/psycholoog over de observaties en testprogramma's en het conceptverslag om de 
 resultaten te bespreken; 
 - met collega's psychologisch medewerker over de afstemming van de werkzaamheden; 
 - met leerkrachten en klasseassistenten t.b.v. het voorbereiden en plannen van de onderzoeken; 
 - met leden van de vakgroep om kennis en informatie uit te wisselen; 
 - met andere vakdisciplines, zoals speltherapeut, over bepaalde onderzoeken om resultaten te bespreken. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023470 
 Functienaam Roostermaker 
 Salarisschaal  8 
 Indelingsniveau IIId 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie 
 Activiteiten Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en systemen en het adviseren 
 hierover 
 Kenmerkscores 33333  33323  23  33 
 Somscore 40 
 Versie 2002.1.41 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De roostermaker is onder verantwoordelijkheid van de (centrale) directie belast met het adviseren van de 
 (centrale) directie met betrekking tot de planning van het onderwijs, met de (jaar)planning van de 
 verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten. 

 De (centrale) directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert de (centrale) directie met betrekking tot de planning van het onderwijs door: 
 * het voeren van vooroverleg met de (centrale) directie, sector-/locatiedirectie en unitleiders over de op te 
 stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden; 
 * het ten behoeve van de (centrale) directie opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het 
 roosterproces en het aandragen van oplossingen daarvoor. 

 2. Is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van 
 onderwijsfaciliteiten door: 
 * het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid 
 van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.; 
 * het inventariseren van de roosterwensen van docenten; 
 * het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan, 
 het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties; 
 * het maken van jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria; 
 * het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende 
 omstandigheden; 
 * het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen; 
 * het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de 
 rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging 
 personeelsleden, het rooster tijdens excursies, e.d.; 
 * het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel 
 verstrekken van aanvullende informatie; 
 * het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de roostermaker is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat betreft de (jaar)planning 
 van de verschillende onderwijsactiviteiten en de inhoud van de notities; 
 - de roostermaker werkt binnen het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters 
 moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie; 
 - de roostermaker neemt beslissingen over de inhoud van de jaarplanning, bij het maken van de diverse 
 roosters en over de inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde roosterprogramma's; 
 - kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters; 
 - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; 
 - vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en 
 beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers; 
 - vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities en overzichten. 

 6. Contacten 
 - met de (centrale) directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het 
 maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen; 
 - met docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste 
 roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023436 
 Functienaam Schoolmaatschappelijk werker 
 Salarisschaal  10 
 Indelingsniveau IVc 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs. 
 De schoolmaatschappelijk werker is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het verlenen 
 van psycho-sociale hulp aan leerlingen van de onderwijsinstelling. 
 De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt ouders, docenten en directie bij de aanpak van 
 psycho-sociale problemen van leerlingen, verleent psychosociale hulp aan leerlingen en ouders en levert 
 een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening in een 
 multidisciplinair team. Het betreft een zelfstandige staffunctie. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ondersteunt en begeleidt docenten en directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van 
 leerlingen door: 
 * het voeren van intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en binnen de 
 gezinnen in kaart wordt gebracht; 
 * het doen van gezinsdiagnostiek en het verzorgen van rapportage hierover ten behoeve van de 
 indicatiestelling en advisering aan de directie en/of het zorgplatform; 
 * het mee beslissen over plaatsing van een leerling in het Speciaal Onderwijs; 
 * het participeren in het intake- en adviesteam en het zorgplatform; 
 * het formuleren van hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en het opstellen en uitvoeren van 
 handelingsplannen; 
 * het leren signaleren van problemen bij leerlingen; 
 * het verzorgen van workshops, cursussen en training over de omgang met leerlingen en ouders met 
 probleemgedrag; 
 * het ondersteunen bij contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 
 * het ondersteunen bij contacten met instellingen voor hulpverlening; 
 * het geven van thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de onderwijsinstelling over 
 bepaalde probleemsituaties. 

 2.Verleent psycho-sociale hulp aan leerlingen en ouders/verzorgers door: 
 * het in kaart brengen van het functioneren van kinderen/jongeren in de gezinssituatie; 
 * het helpen bij het formuleren van een hulpvraag; 
 * het bepalen van een hulpverleningsstrategie; 
 * het voeren van hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van  leerlingen (o.a. 
 in multi-probleemgezinnen); 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 134 
 Schoolmaatschappelijk werker 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 * het verwijzen en begeleiden naar externe instellingen voor hulpverlening; 
 * het in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het multidisciplinair team, plegen 
 van interventies; 
 * het verzorgen van casemanagement; 
 * het bemiddelen bij de aanvraag van voorzieningen. 

 3. Levert een bijdrage in het multidisciplinaire schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering ten 
 aanzien van de psycho-sociale hulpverlening. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 De schoolmaatschappelijk werker is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit 
 van de hulpverlening en de adviezen omtrent het psycho-sociaal werk binnen de onderwijsinstelling aan 
 de directie; 
 Kader: 
 De beroepscode (beroepsethiek) van het psycho-sociaal werk en beleidskaders van het multidisciplinaire 
 team (waarvan de directie deel uitmaakt) zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 De schoolmaatschappelijk werker neemt beslissingen over de soort en aard van begeleiding van 
 leerlingen, over de inhoud van handelingsplannen en stappenplannen en tijdens de begeleiding over 
 interventies en eventuele vervolghulp. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 * kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden; 
 * inzicht in de factoren bepalend voor het ontstaan van psycho-sociale problemen; 
 * inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling, de zorgstructuur en de 
 sociale kaart in de regio; 
 * methodische vaardigheden in het werken met probleemleerlingen en (multi)probleemgezinnen; 
 * vaardigheid in het (tijdig) signaleren en het analyseren van psycho-sociale problemen. 

 6. Contacten 
 * met de directie over de kaders m.b.t. sociaal-psychologische hulpverlening om informatie en adviezen te 
 verstrekken en afstemming te verkrijgen; 
 * met directieleden en docenten/leerlingbegeleiders die zelf probleemleerlingen begeleiden over de 
 begeleiding om de hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te verstrekken; 
 * met leerlingen en/of ouders/verzorgers om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school en/of 
 problemen in het gezin en te overtuigen van het gemeenschappelijk belang; 
 * met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 
 * met externe organisaties (binnen de ambulante vrijwillige hulpverlening, bijv. riagg, thuiszorg, 
 algemeen maatschappelijk werk; binnen justitieel kader bijv: Raad voor de Kinderbescherming, 
 leerplichtambtenaar, gezinsvoogdijinstellingen) over probleemleerlingen/probleemgezinnen om de 
 hulpverlening af te stemmen en/of doorverwijzing te regelen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023473 
 Functienaam Secretaresse 
 Salarisschaal  5 
 Indelingsniveau IIc 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
 Activiteiten Bewerken van gegevens 
 Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Kenmerkscores 32222  23222  22  22 
 Somscore 30 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
 administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 

 De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
 management. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd onder rechtstreekse aansturing van een (decentrale) directeur. 

 De secretaresse is belast met het verrichten van secretariële ondersteuning en beheert het afdelingsarchief. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verleent secretariële ondersteuning door: 
 * het verzorgen van de correspondentie van de sector- of locatiedirecteuren aan de hand van concepten of 
 volgens ontvangen, gedetailleerde aanwijzingen voor de opstelling van brieven, mededelingen e.d., het 
 naar eigen inzicht bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden; 
 * het registreren en distribueren van de post; 
 * het in concept voorbereiden van correspondentie van algemene aard; 
 * het typen van verlangde bescheiden en deze overleggen ter ondertekening; 
 * het zorgdragen voor de verdere afhandeling van correspondentie (kopiëren, distribueren etc.); 
 * het selecteren van de interne/externe post voor de directeur/directie; 
 * het doornemen en op prioriteit leggen van de stukken, verzorgen van aanvullende informatie en 
 voorleggen ter afhandeling; 
 * het bijhouden van de agenda's van directeur/directie; 
 * het maken van en attenderen op afspraken; 
 * het aannemen van telefoongesprekken bij afwezigheid van chef, noteren of doorgeven van 
 boodschappen, eventueel verstrekken van informatie aan de hand van beschikbare gegevens; 
 * het verzamelen en eventueel (her)rangschikken van informatie; 
 * het opstellen van periodieke overzichten; 
 * het volgens aanwijzing samenstellen en bijhouden van informatiedossiers; 
 * het verzamelen van gegevens en overzichten ten behoeve van jaarverslagen; 
 * het maken van verslagen tijdens afdelingsvergaderingen en andere besprekingen. 

 2. Beheert het afdelingsarchief door: 
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 * het opbergen resp. op aanvraag verstrekken van bescheiden; 
 * het ordelijk en toegankelijk houden van het archief. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de secretaresse is functioneel verantwoording schuldig aan de sector- of locatiedirecteur voor wat betreft 
 de volledigheid en toegankelijkheid van de werkdossiers, voor de kwaliteit van de verzamelde 
 managementinformatie, voor de gemaakte afspraken en voor de kwaliteit en voortgang van de 
 ondersteunende werkzaamheden, zoals correspondentie e.d.; 
 - de secretaresse werkt binnen interne administratieve werkafspraken en richtlijnen, van belang voor de 
 wijze waarop en de tijd waarin de werkzaamheden dienen plaats te vinden; 
 - de secretaresse neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van voor opdrachtgever 
 bestemde post en telefoongesprekken, bij het maken van afspraken, bij het aanleggen van werkdossiers en 
 bij het (mede)samenstellen van managementinformatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van managementondersteunende methoden en werkwijzen, alsmede theoretische en praktische 
 kennis van de Nederlandse taal; 
 - kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken; 
 - kennis van de interne administratieve en procedurele voorschriften; 
 - kennis van kantoorautomatiseringspakketten; 
 - kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer en van de interne administratieve en 
 procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan; 
 - inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de 
 aard van de werkzaamheden binnen de afdelingsdirectie; 
 - vaardigheid in het te woord staan van derden. 

 6. Contacten 
 - met derden binnen en buiten de afdeling over de secretariële en administratieve afhandeling van zaken, 
 om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om 
 (agenda)afspraken voor de directie te maken. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023406 
 Functienaam Sectordirecteur/locatiedirecteur 
 Salarisschaal  14 
 Indelingsniveau Ve 
 Werkterrein Management -> Overig management 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 45444  45544  44  44 
 Somscore 59 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. Binnen 
 een onderwijsinstelling onderscheiden we drie onderwijskundige sectoren, nl. de Basisvorming, het 
 VMBO en de Tweede Fase. Een sector wordt beschouwd als onderwijskundige beleidseenheid als een 
 sector bestaat uit: 
 • de Tweede Fase Havo/Vwo 
 • de Basisvorming 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in tenminste twee richtingen* (techniek, zorg&welzijn, economie, 
 landbouw) 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in één complexe richting met meer dan één afdeling 
 · · · · 
 De eventuele aanwezigheid van een onderwijskundige beleidseenheid binnen een locatie, de vrijheid die 
 er is om een eigen onderwijskundige koers te varen en de bijdrage die de sectordirecteur/locatiedirecteur 
 levert aan het strategisch beleid van de onderwijsinstelling zijn bepalend voor aard en niveau van de 
 functie van sectordirecteur/locatiedirecteur. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit een aantal locaties. Een 
 locatie omvat één of meer sectoren danwel delen van sectoren. 

 Bi j een sectordirecteur/locatiedirecteur schaal 14 is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor 
 een onderwijskundige beleidseenheid, waarbij er de ruimte c.q. opdracht is om een eigen 
 onderwijskundige koers te varen. 
 Daarnaast levert de sectordirecteur/locatiedirecteur, zijnde lid van het centraal managementteam en 
 verantwoordelijk voor een onderwijskundige beleidseenheid, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de 
 strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling. Deze voorbeeldfunctie dient als voorbeeld 
 voor de functies sectordirecteur en locatiedirecteur. 
 De sectordirecteur/locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het 
 voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid op zijn locatie, het 
 leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling en het leiding 
 geven aan de sector/locatie. 
 De sectordirecteur/locatiedirecteur vormt met de collega-sectordirecteur/locatiedirecteuren en de centrale 
 directie het centraal managementteam van de onderwijsinstelling. De centrale directie is 
 eindverantwoordelijk voor de strategische koers van de onderwijsinstelling. In het centraal 
 managementteam leveren de locatiedirecteuren/sectordirecteuren vanuit de eigen onderwijskundige 
 beleidseenheid een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op strategisch niveau. 
 Een sector/locatie kent een directeur, adjunct-directeur(en), teamleiders, docenten en 
 onderwijsondersteunend personeel (OOP). 
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 * In het VMBO hanteert men in plaats van 'richtingen' doorgaans het begrip 'sectoren'. Omdat FUWA-VO 
 het begrip 'sector' hanteert om een onderwijskundige beleidseenheid aan te duiden is om verwarring te 
 voorkomen hier gekozen voor het begrip 'richting'. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van 
 de sector/locatie door: 
 * het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de 
 sector/locatie; 
 * het zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting 
 (PTA's) en de afstemming daarvan op andere locaties/sectoren; 
 * het vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de sector/locatie; 
 * het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, 
 decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de sector/locatie); 
 * het uitvoeren en evalueren van het centrale beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de 
 sector/locatie; 
 * het deelnemen aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de 
 sector/locatie. 

 2.Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de onderwijsinstelling  
 door: 
 * het als lid van het centrale managementteam leveren van inhoudelijke bijdragen aan de 
 totstandkoming van het strategisch beleid; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over vernieuwing van het 
 onderwijsbeleid van de onderwijsinstelling; 
 * het leveren van bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in 
 de onderwijsvraag betreffende de sector/locatie; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over algemene beleidszaken zoals: 
 financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; 
 * het aansturen van projecten en activiteiten (bijv. in het kader van de afstemming van het 
 onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen). 

 3. Geeft leiding aan de sector/locatie door: 
 * het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de sector/locatie; 
 * het aansturen van de middenmanagers en het coördineren van hun werkzaamheden; 
 * het bewaken en bevorderen van identiteit/cultuur van de de sector/locatie; 
 * het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het 
 decanaat; 
 * het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken 
 met de adjunctdirecteur(en) en de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen 
 over sector/locatiegebonden toepassing van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel op de sector/locatie en de docenten met 
 bijzondere taken die de gehele sector/locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen, 
 decanaatswerkzaamheden); 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de centrale directie jaarlijks 
 vastgestelde sector/locatiebegroting; 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de kaders van het onderwijsinstellingsbrede, 
 strategisch huisvestings- en beheersbeleid; 
 * het behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de sector/locatie binnen de 
 onderwijsinstelling naar de deel-MR op zijn sector/locatie, de vertegenwoordiging op sector/locatieniveau 
 van ouders en de vertegenwoordiging op sector/locatieniveau van leerlingen. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de sectordirecteur/locatiedirecteur is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat betreft 
 de vertaling en uitvoering van het centrale beleid binnen de sector/locatie, de bijdrage aan de ontwikkeling 
 van het strategisch beleid van de onderwijsinstelling en het geven van leiding aan de sector/locatie; 
 Kader: 
 - de door de centrale directie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en 
 beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang bij de uitvoering van de 
 werkzaamheden; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 - de sectordirecteur/locatiedirecteur neemt beslissingen over de vormgeving van het sector/locatiebeleid 
 (m.n. de vertaling van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de 
 sector/locatie), over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en 
 beheer van de sector/locatie, bij het opstellen van het meerjarenontwikkelingsplan, over de inhoud van de 
 strategische beleidsadviezen aan de centrale directie en bij het geven van leiding aan de sector/locatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de 
 sector/locatie onderwijs wordt gegeven; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. 
 Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase) van de sector/locatie; 
 - kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en 
 sector/locatiegebonden financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 
 - inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid. 

 6. Contacten 
 - met de centrale directie en collega-sectordirecteuren/locatiedirecteuren in het centraal managementteam 
 om het beleid en de belangen van de sector/locatie te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en 
 adviezen te verstrekken; 
 - met de collega-sectordirecteur/locatiedirecteuren om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 
 uitvoering ervan binnen de verschillende locaties op elkaar af te stemmen; 
 - met het middenmanagement en overige medewerkers binnen de sector/locatie om draagvlak 
 voor de implementatie van het beleid te verkrijgen; 
 - met derden om de sector/locatie te vertegenwoordigen; 
 - met leerlingen en ouders als het zaken betreft die het niveau van het middenmanagement 
 overstijgen (o.m. ernstige conflicten). 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023407 
 Functienaam Sectordirecteur/locatiedirecteur 
 Salarisschaal  13 
 Indelingsniveau Vd 
 Werkterrein Management -> Overig management 
 Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 44444  44444  44  44 
 Somscore 56 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. Binnen 
 een onderwijsinstelling onderscheiden we drie onderwijskundige sectoren, nl. de Basisvorming, het 
 VMBO en de Tweede Fase. Een sector wordt beschouwd als onderwijskundige beleidseenheid als een 
 sector bestaat uit: 
 • de Tweede Fase Havo/Vwo 
 • de Basisvorming 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in tenminste twee richtingen* (techniek, zorg&welzijn, economie, 
 landbouw) 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in één complexe richting met meer dan één afdeling 
 · · · · 
 De eventuele aanwezigheid van een onderwijskundige beleidseenheid binnen een locatie, de vrijheid die 
 er is om een eigen onderwijskundige koers te varen en de bijdrage die de sectordirecteur/locatiedirecteur 
 levert aan het (strategisch) beleid van de onderwijsinstelling zijn bepalend voor aard en niveau van de 
 functie van sectordirecteur/locatiedirecteur. 
 Het onderwijs wordt verzorgd vanuit een aantal locaties. Een locatie omvat één of meer sectoren danwel 
 delen van sectoren. 
 Bij een sectordirecteur/locatiedirecteur schaal 13 is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor 
 een onderwijskundige beleidseenheid, waarbij er de ruimte c.q. opdracht is om een eigen 
 onderwijskundige koers te varen. 
 De sectordirecteur/locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het 
 voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van zijn sector/locatie, 
 het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en het 
 leiding geven aan de sector/locatie. Deze functie dient als voorbeeld voor de functies sectordirecteur en 
 locatiedirecteur. 
 De sectordirecteur/locatiedirecteur vormt met collega-locatiedirecteuren/sectordirecteuren en de centrale 
 directie het centraal managementteam van de onderwijsinstelling. De centrale directie zet de strategische 
 beleidslijnen uit en vertaalt deze in het centrale beleid. In het centraal managementteam leveren de 
 locatiedirecteuren/sectordirecteuren een bijdrage aan de meningsvorming. 
 Een sector/locatie kent een directeur, adjunct-directeur(en), teamleiders, docenten en 
 onderwijsondersteunend personeel (OOP). 

 * In het VMBO hanteert men in plaats van 'richtingen' doorgaans het begrip 'sectoren'. Omdat FUWA-VO 
 het begrip 'sector' hanteert om een onderwijskundige beleidseenheid aan te duiden is om verwarring te 
 voorkomen hier gekozen voor het begrip 'richting'. 
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 3. Werkzaamheden 
 1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van 
 de sector/locatie door: 
 * het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de 
 sector/locatie; 
 * het zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting 
 (PTA's) en de afstemming daarvan op andere locaties/sectoren; 
 * het vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de sector/locatie; 
 * het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, 
 decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de sector/locatie) 
 * het uitvoeren en evalueren van het centrale beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen 
 de sector/locatie; 
 * het deelnemen aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de 
 sector/locatie. 

 2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling door: 
 * het als lid van het centrale managementteam bijdragen aan de meningsvorming op 
 onderwijsinstellingsniveau; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over vernieuwing van het 
 onderwijsbeleid; 
 * het leveren van bijdragen aan het centrale beleid, mede op basis van door analyse verkregen inzicht in 
 de onderwijsvraag betreffende de sector/locatie; 
 * het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de centrale directie over algemene beleidszaken zoals: 
 financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; 
 * het aansturen van projecten en activiteiten (bijv. in het kader van de afstemming van het 
 onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen). 

 3. Geeft leiding aan de sector/locatie door: 
 * het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan voor de sector/locatie; 
 * het aansturen van de middenmanagers en het coördineren van hun werkzaamheden; 
 * het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van de sector/locatie; 
 * het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het 
 decanaat; 
 * het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken 
 met de adjunctdirecteur(en) en de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen 
 over sector/locatiegebonden toepassing van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel van de sector/locatie en de docenten met 
 bijzondere taken die de gehele sector/locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen, 
 decanaatswerkzaamheden); 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de centrale directie jaarlijks 
 vastgestelde sector/locatiebegroting; 
 * het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de kaders van het onderwijsinstellingsbrede, 
 strategisch huisvestings- en beheersbeleid; 
 * het behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de sector/locatie binnen de 
 onderwijsinstelling naar de deel-MR op zijn sector/locatie, de vertegenwoordiging op sector/locatieniveau 
 van ouders en de vertegenwoordiging op sector/locatieniveau van leerlingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de sectordirecteur/locatiedirecteur is verantwoording schuldig aan de centrale directie voor wat betreft 
 de vertaling en uitvoering van het centrale beleid binnen de sector/locatie,debijdrage aan de ontwikkeling  
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 van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en het geven van leiding aan de sector/locatie; 
 Kader: 
 - de door de centrale directie geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en 
 beleidsuitgangspunten van het ministerie van OCenW zijn van belang bij de uitvoering van de 
 werkzaamheden; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 - de sectordirecteur/locatiedirecteur neemt beslissingen over de vormgeving van het sector/locatiebeleid 
 (m.n. de vertaling van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de 
 sector/locatie), over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en 
 beheer van de sector/locatie, bij het opstellen van het meerjarenontwikkelingsplan, over de inhoud van de 
 adviezen aan de centrale directie en bij het geven van leiding aan de sector/locatie. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de 
 sector/locatie onderwijs wordt gegeven; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. 
 Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase) van de sector/locatie; 
 - kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en 
 sector/locatiegebonden financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 
 - inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid. 

 6. Contacten 
 - met de centrale directie en de collega-sectordirecteur/locatiedirecteuren in het centraal managementteam 
 om het beleid en de belangen van de sector/locatie te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en 
 adviezen te verstrekken; 
 - met de collega-sectordirecteur/locatiedirecteuren om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 
 uitvoering ervan binnen de verschillende locaties/sectoren op elkaar af te stemmen; 
 - met het middenmanagement en overige medewerkers binnen de sector/locatie om draagvlak 
 voor de implementatie van het beleid te verkrijgen; 
 - met derden om de sector/locatie te vertegenwoordigen; 
 - met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van het middenmanagement 
 overstijgen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling 
 voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. 

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De 
 sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De senior docent stimuleert de leerlingen tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen in de 
 verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met 
 meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden, draagt zorg voor en 
 geeft inhoud aan de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten 
 binnen het eigen team of de eigen vaksectie, neemt initiatieven tot structurele wijzigingen die bijdragen 
 aan de ontwikkeling van de leerlingen, neemt als docent deel aan het docentenoverleg, is voorbeeld voor 
 docenten in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en 
 vaardigheden, participeert in het coördinatorenoverleg en levert een bijdrage aan overige activiteiten voor 
 de leerlingen. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Stimuleert de leerlingen tot het leren leren door: 
 * het gebruiken van opdrachten die de leerlingen stimuleren om zelf invulling te geven aan hun 
 leerproces; 
 * het aandragen van problemen die stimuleren tot het zelf verzamelen en toepassen van kennis; 
 * het, op basis van de reacties van leerlingen, komen tot realisatie van leerdoelen; 
 * het laten werken van leerlingen naar hun mogelijkheden: zelfstandig of in overleg aan opdrachten 
 werken; 
 * het bewust inspelen op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen; 
 * het adequaat bijsturen van een groep die onvoldoende taakgericht is; 
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 * het, ook bij moeilijke groepen, hanteren van werkvormen waardoor leerlingen leren samen te werken; 
 * het, in moeilijke groepen, bespreekbaar maken van de effecten van het gedrag van de leerlingen; 
 * het laten reguleren van het eigen groepsgedrag van leerlingen. 

 2. Speelt in op de leefwereld van leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende 
 onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende 
 culturele achtergronden door: 
 * het aanspreken en stimuleren van leerlingen op een bij hen passende manier; 
 * het aanpassen van het taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen; 
 * het zonodig inschakelen van een specialist. 

 3. Draagt zorg voor en geeft inhoud aan de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de 
 onderwijsactiviteiten binnen het eigen team of de eigen vaksectie door: 
 * het ontwerpen van een leerlijn- c.q. leerstofdomein en het daarvoor selecteren of ontwikkelen van 
 doelstellingen; 
 * het selecteren van middelen, methoden en bronnen voor de realisatie van een leerlijn; 
 * het plaatsen van de onderdelen van een leerlijn in een effectieve volgorde; 
 * het vaststellen van tussentijdse leerdoelen per periode of lessencyclus; 
 * het, bij het vaststellen van de leerdoelen, rekening houden met het onderwijsinstellingsconcept en de 
 deelnemerspopulatie; 
 * het uitwerken van eindtermen van een deelkwalificatie in modules en doelstellingen; 
 * het overleggen met docenten van voorafgaand- en vervolgonderwijs over de afstemming van de 
 onderwijsprogramma's. 

 4. Neemt initiatieven tot structurele wijzigingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen door: 
 * het initiëren en zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en vernieuwing van het vak; 
 * het signaleren en reageren op en tot ontwikkeling brengen van ideeën van vakgenoten; 
 * het beoordelen en vaststellen van de (nieuwe) boeken/hulpmiddelen die gebruikt worden; 
 * het (doen) meten van de effecten en het bewaken van de verschillende pedagogische- en didactische 
 werkvormen; 
 * het zorgdragen voor de agenda en het leiden van de vergaderingen; 
 * het creëren van voorwaarden voor het corrigeren van docenten en geven van feedback; 
 * het stimuleren en (doen) organiseren van intervisie tussen de docenten; 
 * het implementeren van veranderingen; 
 * het adviseren over de professionele ontwikkeling van vakgenoten. 

 5. Neemt als docent deel aan het docentenoverleg door: 
 * het initiëren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van vakoverstijgende projecten; 
 * het uitwisselen van ervaringen met de diverse werkvormen en het komen tot afstemming; 
 * het vragen en geven van feedback aan collega's; 
 * het mede bespreken van de leerprocessen en resultaten van de leerlingen; 
 * het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijsbeleid in de onderwijsinstelling. 

 6. Is voorbeeld voor docenten in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en - 
 didactische kennis en vaardigheden. 

 7. Participeert in het coördinatorenoverleg door: 
 * het zorgdragen voor de afstemming van inzichten, werkvormen en beleidsontwikkelingen in andere 
 vakken; 
 * het leveren van een generieke bijdrage vanuit het vakgebied aan de vernieuwing van het onderwijsbeleid 
 op de onderwijsinstelling. 
  
 8. Levert een bijdrage aan overige activiteiten voor de leerlingen door: 
 * het onderhouden van contacten met leerlingen en ouders of verzorgers; 
 * het mede verzorgen van ouderavonden e.d.. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de senior docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over het stimuleren 
 van de leerlingen tot leren leren, de zorg voor en het inhoud geven aan de ontwikkeling van het 
 curriculum, de afstemming van de onderwijsactiviteiten en de generieke bijdrage vanuit het vakgebied aan 
 de vernieuwing van het onderwijsbeleid op de onderwijsinstelling; 
 - de senior docent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde centrale kaders van (onderwijs)beleid van 
 de school/instelling; 
 - de senior docent neemt beslissingen bij stimuleren van het leerproces van de leerlingen, het inhoud 
 geven aan de ontwikkeling van het curriculum, de afstemming van de onderwijsactiviteiten op de 
 onderwijsinstelling, het initiëren van structurele wijzigingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
 leerlingen en het leveren van een generieke bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijsbeleid. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede en verdiepte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden van het vakgebied; 
 - kennis van pedagogische en didactische werkvormen; 
 - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen 
 met verschillende culturele achtergronden; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap; 
 - inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties; 
 - communicatieve vaardigheden; 
 - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
 - vaardigheid in het vertalen van ideeën naar beleid en van beleid naar implementatie; 
 - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 

 6. Contacten 
 - met docenten over hun ideeën en werkwijze om tot verbetering of vernieuwing te komen; 
 - met minder ervaren docenten om hen te coachen; 
 - met lesondersteunend personeel om hen aan te sturen; 
 - met stagiaires om hen te begeleiden; 
 - met startende docenten om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen; 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; 
 - met het vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te 
 verkrijgen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie en in project- en/of 
 werkgroepen over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te 
 komen. 
  - met beleidsmedewerkers en/of onderwijsdeskundigen binnen de onderwijsinstelling en op het ministerie 
 om vernieuwend beleid toe te lichten en medewerking te verkrijgen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bovenbouw vwo van een onderwijsinstelling. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 

 De senior docent bovenbouw vwo draagt zorg voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de 
 bovenbouw van de onderwijsinstelling, begeleidt en/of coacht docenten van de onderwijsinstelling, draagt 
 zorg voor de onderwijsprocessen in de bovenbouw vwo, draagt zorg voor het opstellen en uitwerken van 
 het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo, vervult een voorbeeldfunctie in de beheersing, 
 verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden in de 
 onderwijsinstelling. 

 De senior docent bovenbouw vwo is breed inzetbaar in de onderwijsinstelling en heeft een academisch 
 werk- en denkniveau. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de bovenbouw vwo van de 
 onderwijsinstelling door: 
 * het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces in de bovenbouw vwo conform het leerconcept leren 
 leren, waarbij het accent ligt op het begeleiden van het proces waarbij leerlingen gestimuleerd worden zelf 
 tot oplossingen te komen en verbanden te leggen; 
 * het daartoe op basis van het leerplan selecteren van de theorie, bepalen en samenstellen van de leer- en 
 oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen, de indeling en meerjaren fasering 
 van de lessen, gerelateerd aan de leefwereld en leerstijlen van de leerlingen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het begeleiden van individuele en groepen leerlingen; 
 * het begeleiden van deelnemers bij projecten, werkstukken e.d.; 
 * het beoordelen van werkstukken en studieresultaten en het samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens, het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling 
 van het leerlingvolgsysteem. 
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 2. Begeleidt en/of coacht docenten van de onderwijsinstelling door: 
 * het inhoudelijk afstemmen van de voorbereiding van het onderwijsleerproces; 
 * het overdragen van kennis met betrekking tot het verwerven van nieuwe, aanvullende vaardigheden; 
 * het trainen en coachen van verschillende typen docenten; 
 * het adviseren met betrekking tot de inzet en inroostering van verschillende typen docenten; 
 * het periodiek voeren van voortgangsgesprekken met verschillende typen docenten; 
 * het geven van (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun professionaliteit, 
 opleiding en (bij)scholing; 
 * het adviseren over de besteding van het opleidingsbudget van de afdeling(en); 
 * het adviseren over (laten) verzorgen van opleidingen, trainingen, stages en werkervaring voor 
 verschillende typen docenten; 
 * het adviseren over loopbaanperspectieven. 

 3. Draagt zorg voor de onderwijsprocessen in de bovenbouw vwo door: 
 * het afstemmen van de werkzaamheden met de operationeel manager(s); 
 * het functioneel aansturen van onderwijsondersteunend personeel; 
 * het optreden als projectleider in werk- en projectgroepen met betrekking tot onderwijskundige aspecten; 
 * het adviseren van het management voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de 
 teams en vaksecties, alsmede het afstemmen op de processen in de onderbouw; 
 * het adviseren van het management voor wat betreft de inzet en loopbaanperspectieven van verschillende 
 typen docenten. 

 4. Draagt zorg voor het opstellen en uitwerken van het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw 
 vwo door: 
 * het ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijs in de bovenbouw vwo; 
 * het samenstellen van meerjaren onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 
 inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 
 * het mede ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen voor de 
 instelling en het adviseren van het management daaromtrent; 
 * het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's op basis van onderwijsvragen uit de 
 maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 
 * het begeleiden van werkgroepen en projectgroepen in het kader van bovengenoemde activiteiten; 
 * het begeleiden en/of deelnemen aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen op 
 instellingsniveau. 
  
 5. Vervult een voorbeeldfunctie in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en 
 vakdidactische kennis en vaardigheden in de onderwijsinstelling door: 
 * het op basis van herziene of nieuwe onderwijsdoelen maken van een passende selectie van kennis en 
 vaardigheden uit de recente vakliteratuur; 
 * het interpreteren van onderwijsvragen op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten en het aandragen 
 van oplossingen voor problemen; 
 * het interpreteren van veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het onderwijs en het 
 doen van vernieuwende voorstellen; 
 * het experimenteren met andere werkwijzen, concepten e.d.; 
 * het duidelijk kunnen benoemen welke factoren binnen de school een positieve bijdrage kunnen leveren 
 aan een bepaalde vernieuwing; 
 * het duidelijk kunnen aangeven met welke concrete acties weerstanden tegen vernieuwing overwonnen 
 kunnen worden; 
 * het vormgeven van contacten op het niveau van hoger onderwijs o.a. door het opzetten van 
 (stage)projecten om nieuwe (wetenschappelijke) kennis te vergaren. 

 6. Is breed inzetbaar in de onderwijsinstelling. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
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 - de senior docent bovenbouw vwo legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende 
 voor wat betreft de verzorging van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in de bovenbouw vwo, 
 de begeleiding en coaching van docenten in de onderwijsinstelling, het opstellen en uitwerken van het 
 meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo en voor wat betreft de beheersing van kennis en 
 vaardigheden in de bovenbouw vwo; 
 - de senior docent bovenbouw vwo verricht de werkzaamheden binnen de vastgestelde centrale kaders van 
 (onderwijskundig) beleid van de school/instelling; 
 - de senior docent bovenbouw vwo neemt beslissingen bij het begeleiden van leerlingen in de bovenbouw 
 vwo, bij de begeleiding en coaching van docenten in de onderwijsinstelling, het opstellen en uitwerken 
 van het meerjaren onderwijsprogramma in de bovenbouw vwo alsmede bij het vormgeven van contacten 
 op het niveau van hoger onderwijs. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - brede theoretische kennis op het eigen vakgebied op 1e graads niveau en van algemene 
 onderwijskundige ontwikkelingen; 
 - academisch werk- en denkniveau; 
 - brede kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan; 
 - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen onderwijsinstelling en het hoger en wetenschappelijk 
 onderwijs; 
 - inzicht in de inhoud en structuur van het vervolgonderwijs; 
 - vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen met verschillende culturele achtergronden; 
 - vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen bij problemen en conflicten; 
 - vaardigheid in het overdragen van abstracties; 
 - vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 
 - vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 
 - vaardigheid in het begeleiden en coachen van verschillende typen docenten. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over studievoortgang en gedrag om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 
 corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 
 - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en 
 opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; 
 - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie en/of onderwijsinstelling over 
 onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 
 - met voorafgaand- en vervolgonderwijs (hoger en wetenschappelijk onderwijs) over aansluiting en om 
 vorm te geven aan de actuele onderwijskundige en vakinhoudelijke wetenschappelijke ontwikkelingen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst van een brede 
 scholengemeenschap. 

 De dienst ondersteunt de directie op het gebied van personeelszaken, financiële zaken, ICT en facilitaire 
 zaken en is belast met de uitvoering ervan. 

 De senior medewerker personeels- en salarisadministratie adviseert over de inrichting van de personeels- 
 en salarisadministratie, coördineert de werkzaamheden van de personeels- en salarisadministratie, ziet toe 
 op de uitvoering van de rechtspositionele regelingen en verstrekt informatie daarover aan het management 
 en personeelsleden, adviseert de centrale directie en de directeuren bij de voorbereiding en uitvoering van 
 het personeelsbeleid. 

 De dienst ondersteuning bestaat uit een hoofd, (senior) functionarissen met expertise op de diverse 
 terreinen en ander uitvoerend ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Adviseert over de inrichting van de personeels- en salarisadministratie door: 
 * het ontwikkelen van voorstellen voor de inrichting van de personeels- en salarisadministratie en het 
 adviseren ten aanzien van de te nemen beslissingen; 
 * het verschaffen van informatie over de administratie; 
 * het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de administratie; 
 * het coördineren van informatie/gegevens in verband met de ontwikkeling van de informatiesystemen; 
 * het mede onderhouden en aanpassen van de systemen ten behoeve van het interne beheer en de 
 informatievoorziening; 
 * het genereren van sturingsinformatie voor het management. 

 2. Coördineert de werkzaamheden van de personeels- en salarisadministratie door: 
 * het aansturen van de medewerkers van de personeels- en salarisadministratie; 
 * het (doen) beheren van de personeels- en salarisadministratie en de personeelsdossiers; 
 * het (doen) berekenen van de salarissen of controleren van de salarisinpassing van het personeel; 
 * het verzorgen van de afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenbijdragen en dergelijke; 
 * het zorgen voor de toepassing en berekening van de lopende CAO-afspraken; 
 * het (doen) verzorgen van de input van salarisgegevens in de CASO en controleren van de output; 
 * het verwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie; 
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 * het (doen) bijhouden van een ziekte- en verlofregistratie. 

 3. Ziet toe op de uitvoering van de rechtspositionele regelingen en verstrekt informatie daarover aan het 
 management en personeelsleden door: 
 * het (doen) uitvoeren van rechtspositionele regelingen op het gebied van aanstelling, bezoldiging, 
 ontslag, afvloeiing en dergelijke; 
 * het (doen) verzorgen van aanvragen om taakvermindering op grond van leeftijd, toepassing van de 
 ouderenregelingen en de FPU-regeling, ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en dergelijke; 
 * het zorgdragen bij (langdurige) ziekte van personeelsleden voor het uitvoeren van de wet- en 
 regelgeving USZO; 
 * het verstrekken van informatie aan management en personeelsleden over gecompliceerde 
 rechtspositionele aangelegenheden en hen behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen. 

 4. Adviseert de centrale directie en de directeuren bij de voorbereiding en uitvoering van het 
 personeelsbeleid door: 
 * het adviseren ten aanzien van de te nemen rechtspositionele beslissingen; 
 * het administratief (doen) ondersteunen van wervings-, selectie- en ontslagprocedures; 
 * het begeleiden van de totstandkoming van de meerjaren formatieplannen; 
 * het informeren over wijzigingen in regelgeving en de financiële consequenties hiervan. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de senior medewerker personeels- en salarisadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd van 
 de ondersteunende dienst voor wat betreft het ondersteunen van en adviseren over 
 (beleids)voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de personeels- en salarisadministratie en het 
 personeelsbeleid, de inhoud van de adviezen ten aanzien van de te nemen beslissingen met betrekking tot 
 de personeels- en salarisadministratie, het uitvoeren van het personeelsbeleid en het coördineren van het 
 geheel; 
  - de senior medewerker personeels- en salarisadministratie is werkzaam binnen de voor de personeels- en 
 salarisadministratie geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid; 
 - de senior medewerker personeels- en salarisadministratie neemt beslissingen bij de advisering over de 
 rechtspositionele regelingen, het verstrekken van de rechtspositionele informatie en het begeleiden van de 
 formatieplannen. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeels- en 
 salarisadministratie; 
 - brede kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen, waar werknemers 
 aanspraak op kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan; 
 - kennis van plannings- en voortgangsbewakingstechnieken; 
 - vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde (personeels- en salaris)systemen; 
 - vaardigheid in het samenstellen van sturingsinformatie; 
 - vaardigheid in het opstellen van rechtspositionele adviezen; 
 - vaardigheid in het opstellen, bijsturen en realiseren van planningen; 
 - vaardigheid in het kunnen organiseren en coördineren. 

 6. Contacten 
 - met management en medewerkers over rechtspositionele aangelegenheden om informatie te verstrekken 
 en/of nadere inlichtingen in te winnen; 
 - met diverse instanties (bijvoorbeeld belastingdienst, ziekenfondsen, ABP en arbeidsbureaus) over 
 salarisgegevens om nadere gegevens/informatie te verstrekken of in te winnen; 
 - met het ministerie van O,C&W, gemeenten, UVI, sociale diensten, ABP en andere van belang zijnde 
 instanties voor het onderhouden van contacten en het begeleiden van correspondentie op rechtspositioneel 
 gebied. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023423 
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 Indelingsniveau IVc 
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 Somscore 45 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 

 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een 
 sectie of een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 
 van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
 onderwijsprogrammering. 

 De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
 bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De sociaal pedagogisch medewerker/remedial teacherdraagt zorg voor het gebruik van de remedial  
 teaching (RT) computerprogramma's, coördineert en implementeert het taalbeleid, verzorgt remedial 
 teaching programma's voor Nederlands en moderne vreemde talen, draagt zorgt voor de rekenbegeleiding, 
 verzorgt individuele remedial teaching en spellingbegeleiding, biedt ondersteuning aan docenten en is 
 aktief in de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching (RT) computerprogramma's door: 
 * het in kaart brengen van de problematiek binnen de instelling; 
 * het adviseren over het te voeren RT-beleid; 
 * het maken van het jaarplan RT-begeleiding; 
 * het inventariseren van mogelijke programma's; 
 * het doen van voorstellen aan het team en adviseren over de in te voeren RT computerprogramma's; 
 * aanbrengen van verbeteringen en aanpassingen aan de behoefte van de gebruiker; 
 * het introduceren van de programma's bij docenten; 
 * het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers. 

 2. Coördineert en implementeert het taalbeleid door: 
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 * het in kaart brengen van de situatie in school; 
 * het overleggen met de betreffende sectie; 
 * het schrijven van een plan van aanpak; 
 * het opstellen van een stappenplan; 
 * het overdragen aan andere secties; 
 * het inventariseren, bestellen of maken van benodigde materialen, binnen het vastgestelde budget. 

 3. Verzorgt remedial teaching programma's voor Nederlands en moderne vreemde talen door: 
 * het invoeren en op peil houden van RT-programma's; 
 * de door docenten aangegeven leerlingen screenen, testen, evt. indelen in groepen en vervolgacties 
 opzetten; 
 * het begeleiden van leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 
 * het geven van spellingslessen aan leerlingen met taalproblemen; 
 * het voeren van overleg  met secties over RT-programma's. 

 4. Draagt zorgt voor de rekenbegeleiding door: 
 * coördineren van screening van rekenproblemen; 
 * het opzetten en coördineren van rekencursussen, gegeven door leerlingassistenten en verzamelen van 
 benodigd materiaal; 
 * het evalueren en verbeteren van rekencursussen; 
 * het maken van rekentoetsen voor klassikale toetsing; 
 * het begeleiden van leerlingen en geven van reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 

 5.Verzorgt individuele remedial teaching en spellingbegeleiding door: 
 * het oproepen van leerlingen die door mentor of coördinator zijn aangegeven; 
 * het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 
 * het overleggen met andere betrokkenen; 
 * het rapporteren met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan coördinatoren en 
 vakdocenten; 
 * het indien nodig, overnemen van de begeleiding van externe orthopedagogen. 

 6. Biedt ondersteuning aan docenten door: 
 * het begeleiden en trainen van docenten die lesgeven aan een speciale klas voor taalzwakke leerlingen. 

 7. Is aktief in de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden door: 
 * het nemen van initiatieven op het gebied van ontwikkeling van beleid op het eigen vakgebied; 
 * op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en dit in te brengen binnen de 
 school. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de sociaal pedagogisch medewerker/remedial teacher legt in functionele zin verantwoording af in het 
 werkoverleg over de vorderingen met de leerlingen en legt in hiërarchische zin verantwoording af aan de 
 daartoe aangewezen leidinggevende over de kwaliteit van RT-programma's; 
 - de sociaal pedagogisch medewerker/remedial teacher verricht werkzaamheden binnen de kaders, zoals 
 die zijn aangegeven en vastgesteld door de locatiedirectie; 
 - de sociaal pedagogisch medewerker/remedial teacher neemt beslissingen bij het maken en aanpassen van 
 leermateriaal en toetsen, bij de interpretatie van uitslagen van testen, bij de keuze voor soort en aard van 
 de begeleiding van leerlingen, bij de opzet van training voor docenten op het gebied van taalzwakke 
 leerlingen en bij het ontwikkelen van methoden. 

 5. Kennis en vaardigheden 
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 - theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 
 - kennis en inzicht van het vakgebied van de opleiding; 
 - kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 
 - kennis van nieuwe technologieën en kunnen werken met gebruikelijk computermateriaal; 
 - vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van plannen; 
 -vaardigheid in het maken en verwerken van toetsen en testen;  
 - vaardigheid in de omgang met leerlingen. 

 6. Contacten 
 - met het management over de kaders waarbinnen leerlingbegeleiding plaats moet vinden om tot 
 afstemming te komen; 
 - met coördinatoren en docenten voor afstemming en overleg rondom de problematiek van leerlingen; 
 - met leerlingen in het kader van de begeleiding over de begeleiding; 
 - met de orthopedagoge over handelingsplannen van leerlingen om tot afspraken te komen; 
 - met externe organisaties voor afstemming rondom de problematiek van leerlingen; 
 - met ouders of verzorgers over de problemen van de leerling om hun ondersteunende rol te bespreken. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023420 
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 Kenmerkscores 44443  44334  43  33 
 Somscore 50 
 Versie 2002.1.41 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet onderwijs. Een instelling 
 bestaat uit één of meer onderwijskundige sectoren. De werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve 
 van de totale scholengemeenschap. 

 De stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding ontwikkelt het LOB-beleid voor de instelling en 
 initieert, coördineert en begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren op het terrein van 
 loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen op 
 het terrein van LOB en bevordert de eigen deskundigheid . 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sectordirecteuren/locatiedirecteuren, 
 middenmanagement, een aantal verschillende typen docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ontwikkelt en vertaalt, vanuit landelijke onderwijs wet- en regelgeving, het LOB-beleid voor de 
 instelling en initieert, coördineert en begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren op het 
 terrein van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) door: 
 * het vertalen en operationaliseren van onderwijswetgeving en - vernieuwing in LOB-beleid en aanpak 
 van de instelling; 
 * het zorgdragen voor de inbedding van LOB in het gehele begeleidings- en onderwijssysteem en proces 
 van de instelling en het tot stand brengen van de procesmatige en inhoudelijke afstemming van de 
 verschillende onderdelen van LOB; 
 * het zorgdragen voor de evaluatie en bijstelling van het LOB-beleid en de daarbij gewenste aanpak; 
 * het ontwikkelen en samenstellen van materiaal voor vakdocenten en mentoren in het kader van de 
 integratie van de Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de 
 schoolactiviteiten; 
 * het toerusten van vakdocenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen 
 vak; 
 * het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van de vakdocenten en mentoren op het terrein van 
 de LOB; 
 * het documenteren en administreren van de voortgang van het LOB-proces. 

 2. Verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen op het terrein van LOB door: 
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 * het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de 
 studie en het samenstellen van een vakkenpakket of de loopbaankeuze; 
 * het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeid 
 (arbeidsoriëntatie); 
 * het adviseren over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en uitstroom naar ander 
 (vervolg) onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij; 
 * het in kaart brengen van oorzaken van uitval en het initiëren van structurele oplossingen. 

 3. Bevordert de eigen deskundigheid door: 
 * het volgen van cursussen, symposia e.d.; 
 * het bezoeken van studiedagen voor schooldecanen bij bedrijven en onderwijsinstellingen; 
 * het bijwonen van regionale en landelijke decanenbijeenkomsten; 
 * het bijhouden van vakliteratuur. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding legt verantwoording af aan de (centrale) directie 
 over de realisatie en bruikbaarheid van adviezen met betrekking tot de uitvoering van de 
 loopbaanoriëntatie en -begeleiding; 
 - de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding verricht werkzaamheden binnen 
 onderwijswetgeving, vastgestelde specifieke kaders en beleid van de eigen instelling en beleidslijnen op 
 het 
 vakgebied; 
 - de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding neemt beslissingen bij beleidsontwikkeling en 
 -voorstellen en de begeleiding en deskundigheidsbevordering van vakdocenten en mentoren. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied; 
 - kennis van onderwijsmethoden en -technieken en didactiek; 
 - actuele kennis van en inzicht in aansluitend vervolgonderwijs, opleidingsmogelijkheden, de 
 arbeidsmarktsituatie en studiefinanciering en andere financieringsregelingen; 
 - kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen 
 ervan; 
 - kennis van en inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school; 
 - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
 - vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van 
 op de behoeften afgestemde informatie; 
 - vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 
 - communicatieve en sociale vaardigheden. 

 6. Contacten 
 - met schoolmanagement over de beleidskaders en uitgangspunten, over de voortgang van het beleid en de 
 resultaten om informatie te verschaffen en tot afstemming te komen; 
 - met docenten/mentoren om het LOB-beleid voor te bereiden, uit te dragen, het LOB-proces af te 
 stemmen en kennis over te dragen over LOB en eventueel te adviseren bij de uitvoering; 
 - met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
 - met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om 
 oplossingen te zoeken; 
 - met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering om 
 leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen; 
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 - met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen over 
 leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering op elkaar af te 
 stemmen; 
 - met bedrijven, arbeids- en uitzendbureaus over stagemogelijkheden en arbeidservaringsplaatsen om tot 
 afspraken te komen. 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht op bovenschools niveau van een grote onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede 
 scholengemeenschap. De onderwijsinstelling kent sectoren met directeuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 De functionaris valt rechtstreeks onder de (centrale) directie van de instelling. De taken die op 
 bovenschools niveau verricht worden zijn onder meer het ontwikkelen, bijstellen en evalueren van het 
 beleid van de school/onderwijsinstelling. 

 De stafmedewerker onderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
 school/onderwijsinstellingsbeleid,  verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, 
 hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de opleidingen) voor de verschillende sectoren 
 van de school/onderwijsinstelling. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het school/onderwijsinstellingsbeleid door: 
 * het, op basis van studie van literatuur, rapporten en verslagen, leveren van bijdragen aan onderzoek en 
 adviesverlening ten behoeve van het betreffende beleid, waarbij sprake is van het zelfstandig interpreteren 
 en analyseren van de verzamelde gegevens; 
 * het vertalen van de algemene kaders van het beleid in mogelijkheden voor concrete onderwijsplannen 
 voor de onderwijssectoren; 
 * het verzamelen van informatie over nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, het bestuderen van de 
 waarde ervan voor het onderwijs binnen de school/onderwijsinstelling en het opstellen van rapportages 
 hierover; 
 * het evalueren van (onderdelen van) het onderwijsbeleid en het doen van aanbevelingen voor 
 aanpassingen c.q. verbeteringen van het school/onderwijsinstellingsbeleid. 

 2. Verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische 
 methoden en eindtermen van de opleidingen) voor de verschillende sectoren van de 
 school/onderwijsinstelling door: 
 * het voeren van overleg met de leidinggevenden van de sectoren en teams, alsmede met docenten binnen 
 de school/onderwijsinstelling omtrent wensen en mogelijkheden op onderwijsgebied; 
 * het signaleren van de behoefte aan (bij)scholing van docenten en organiseren van de noodzakelijke 
 scholing; 
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 * het opstellen van kosten- en capaciteitsramingen; 
 * het doen van voorstellen voor heroverwegingen van plannen indien deze financieel of beleidsmatig niet 
 realiseerbaar zijn en het bespreken ervan met het management. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de stafmedewerker onderwijs is verantwoording schuldig aan de daartoe aangewezen leidinggevende 
 binnen de (centrale) directie voor wat betreft het op- en bijstellen van onderwijsplannen, voor de 
 rapportages over nieuwe onderwijsmethoden en -technieken en voor het opstellen van kosten en 
 capaciteitsramingen; 
 - de stafmedewerker onderwijs werkt binnen de beleidslijnen op het gebied van de onderwijsplanning van 
 de school/onderwijsinstelling en de beschikbare financiële budgetten zijn van belang voor de te 
 ontwikkelen onderwijsplannen en voor de voorstellen tot verbetering van het 
 school/onderwijsinstellingsbeleid; 
 - de stafmedewerker onderwijs neemt beslissingen over de kwaliteit van aanbevelingen met betrekking tot 
 aanpassing van het school/onderwijsinstellingsbeleid, onderwijsplannen en over de opzet van 
 onderwijsevaluaties. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van algemeen didactische methoden en technieken, methoden en technieken voor het opzetten 
 van onderwijsplannen en het uitvoeren van onderwijsevaluaties, alsmede vaardigheid in de toepassing 
 ervan; 
 - inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarbinnen door 
 de school/onderwijsinstelling onderwijs wordt gegeven en kennis van ontwikkelingen binnen dit 
 specifieke onderwijsgebied; 
 - inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende onderwijsgebied; 
 - vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages 
 en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties. 

 6. Contacten 
 - met directeuren, teamleiders en docenten over de wensen, plannen en mogelijkheden op het gebied van 
 het onderwijs op het specifieke beleidsgebied om te adviseren bij de opstelling van onderwijsplannen; 
 - met docenten en ondersteunend personeel van de school/onderwijsinstelling over ontwikkelingen, 
 tendensen, onderwijsmethoden en -technieken om informatie uit te wisselen en de behoefte aan 
 bijscholing te peilen; 
 - met externe specialisten binnen het onderwijsgebied over nieuwe methoden en technieken om daarover 
 te kunnen rapporteren. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023453 
 Functienaam Stafmedewerker personeel en organisatie 
 Salarisschaal  10 
 Indelingsniveau IVc 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O 
 Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
 Coördinatie van activiteiten en processen 
 Kenmerkscores 43443  43333  33  33 
 Somscore 46 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een (brede) scholengemeenschap. 

 Aan het hoofd van de school/onderwijsinstelling staat een (centrale)directie. De stafmedewerker personeel 
 & organisatie (P&O) richt zich binnen de kaders van het personeelsbeleid op het geven van inhoud en 
 uitvoering van het P&O-beleid van de school. 

 De stafmedewerker personeel & organisatie is onder verantwoordelijkheid van de (portefeuillehouder 
 P&O in de) centrale-/kerndirectie belast met het ondersteunen van de centrale-/kerndirectie met 
 betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het P&O-beleid en met het uitvoeren van onderdelen van 
 het P&O-beleid binnen de school. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ondersteunt de (centrale) directie bij de ontwikkeling en uitvoering van het P&O-beleid door: 
 * het bijhouden van externe ontwikkelingen en het, gevraagd en ongevraagd, geven van advies hierover 
 aan de (centrale) directie; 
 * het adviseren van de (centrale) directie bij reorganisatie- en veranderingsprocessen, rekening houdend 
 met financiële en organisatorische kaders; 
 * het adviseren over de arbeidsomstandigheden: de veiligheid, de gezondheid en het te voeren Arbo- 
 beleid. 

 2. Geeft uitvoering aan het P&O-beleid binnen de school door: 
 * het (mede) vorm en inhoud geven aan het personeelsbeleid; 
 * het op onderdelen (bijv. loopbaanbeleid, mobiliteitsbeleid, beleid werving en selectie, 
 communicatiebeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid) nader uitwerken van het strategische personeelsbeleid 
 en het vertalen ervan naar de specifieke situatie van de locaties/sectoren; 
 * het ontwikkelen van een personeelsevaluatiesysteem t.b.v. begeleiding/ontwikkeling, personeelsbeheer, 
 belangstellingsregistratie en potentieelonderzoek; 
 * het ontwikkelen van instrumenten/procedures om toedeling van formatie te regelen; 
 * het opstellen van concept (meerjaren) formatieplannen en het adviseren van de directie met betrekking 
 tot de vast te stellen personeelsformatie; 
 * het organiseren en coördineren van interne opleidingen; 
 * het adviseren (eventueel bemiddelen) bij aanstelling, ontslag, opleiding en/of conflictsituaties; 
 * het organisatorisch ondersteunen van de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het toezien op 
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 het correct verlopen van werving- en selectieprocedures; 
 * het optreden als adviseur bij personeelsbeoordelingen, functioneringsgesprekken, samenwerkings- en 
 functioneringsproblematiek; 
 * het adviseren van de locatie-/sectordirecties ten aanzien van de te volgen procedures op het gebied van 
 personeelszorg en het toezien op het correct verlopen ervan. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de stafmedewerker P&O is verantwoording schuldig aan de portefeuillehouder P&O in de (centrale) 
 directie voor wat betreft de inhoud en de uitvoering van het personeelsbeleid en de kwaliteit van de 
 adviezen; 
 - de stafmedewerker P&O werkt binnen specifieke beleidslijnen, vastgelegd in het (personeels)beleidsplan 
 en rechtspositieregelingen (CAO-VO, Kaderbesluit VO, e.d.), van belang bij de uitvoering van de 
 werkzaamheden; 
 - de stafmedewerker P&O neemt beslissingen bij het adviseren over reorganisatie- en 
 veranderingsprocessen en bij het vertalen van het algemene personeelsbeleid naar specifieke situaties. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van het personeelswerk, het vigerende beleid op de school en de relevante wet- en regelgeving op 
 P&O-gebied; 
 - kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden 
 procedures; 
 - inzicht in de doelstellingen en taken van en de functies binnen de brede scholengemeenschap; 
 - vaardigheid in het (mondeling en schriftelijk) adviseren over personele en rechtspositionele 
 aangelegenheden; 
 - vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen en vaardigheid in het oplossen van uit de 
 werksituatie voortvloeiende individuele problemen. 

 6. Contacten 
 - met de (centrale) directie, locatie-/sectordirecties, docenten en onderwijsondersteunend personeel over 
 (aspecten van) het personeelsbeleid, rechtspositionele regelingen en procedures om overleg te plegen en 
 adviezen en informatie te verstrekken; 
 - met relevante instanties (USZO, Arbo-dienst, e.d.) over de aspecten van het personeelsbeleid en 
 rechtspositieregelingen om informatie en adviezen in te winnen en om overeenstemming te bereiken over 
 de uitvoering van regelingen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023461 
 Functienaam Systeem- en netwerkbeheerder 
 Salarisschaal  8 
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 2. Context 
 Deze functie komt meestal voor bij de wat grotere scholen voor het voortgezet onderwijs die beschikken 
 over een ICT-infrastructuur voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten. 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een dienst of afdeling. 

 De dienst of afdeling is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het coördineren en het 
 uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van de voorzieningen 
 en systemen. 

 De systeem- en netwerkbeheerder is belast met het beheren, operationeel houden en ontwikkelen van het 
 netwerksysteem en de daarop draaiende hard- en software, alsmede de gebruikersondersteuning. 

 De dienst of afdeling kan bestaan uit een hoofd, technische of onderhoudsmedewerker(s), 
 (hoofd)conciërges, kantinebeheerder(s) en medewerkers, telefoniste(s)/receptioniste(s), systeem- en 
 netwerkbeheerders en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Beheert de informatiesystemen door: 
 * het controleren van de werking van systemen op basis van een logboek en eigen onderzoek en het 
 analyseren van terugkerende storingen, het beoordelen van de knelpunten en het aangeven van oplossings- 
 voorstellen, dan wel het inschakelen van externe systeemontwikkelaars en adviseurs; 
 * het, op basis van vooronderzoek en praktijkervaringen, doen van voorstellen voor verbetering c.q. 
 optimalisatie van het systeem; 
 * het testen van nieuwe (deel)systemen, het ter zake voeren van overleg met leveranciers en het adviseren 
 over te nemen besluiten; 
 * het toezien op een juist en efficiënt gebruik van de systemen en het signaleren en oplossen van 
 onregelmatigheden dan wel het rapporteren aan het hoofd ter zake; 
 * het bewaken van de belasting van de technische infrastructuur van het systeem en het, aan de hand van 
 gebruiksprognoses, zorgdragen voor capaciteitsaanpassing; 
 * het ontwikkelen van back-up- en beveiligingsprocedures en het toezien op de naleving ervan. 
  
 2. Beheert (onderdelen van) het netwerk door: 
 * het installeren en operationeel maken van onderdelen van het netwerk (o.a. hardware- en 
 softwarepakketten); 
 * het controleren of het systeem en de apparatuur functioneren conform de daaraan gestelde eisen; 
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 * het lokaliseren en het (door leveranciers doen) verhelpen van storingen in de netwerkprogrammatuur en 
 componenten (hardware); 
 * het toezien op de werking van het netwerk, het nagaan van de werking van de verschillende 
 systeemfuncties en het (doen) aanbrengen van verbeteringen daarin; 
 * het evalueren en selecteren van de te gebruiken netwerkcomponenten; 
 * het doen verzamelen en beoordelen van de gegevens over de belasting van diverse netwerkcomponenten 
 en het adviseren over mogelijke operationele verbeteringen; 
 * het beoordelen van aan te brengen netwerkaanpassingen op gebruiksvriendelijkheid; 
 * het in overleg met gebruikers formuleren van de eisen waaraan de te ontwikkelen c.q. aan te passen 
 netwerkprogrammatuur moet voldoen; 
 * het verlenen van ondersteuning bij het implementeren van netwerkcomponenten; 
 * het opstellen van richtlijnen voor het netwerkgebruik; 
 * het toezien op de naleving van voorschriften inzake beveiliging van gegevens; 
 * het beheren en onderhouden van de netwerkdocumentatie; 
 * het ondersteunen van de netwerkgebruikers. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de systeem- en netwerkbeheerder is verantwoording schuldig aan het hoofd van de dienst of de afdeling 
 voor wat betreft de installatie, het operationeel houden en de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de 
 systemen en het netwerk en voor de ondersteuning van de gebruikers; 
 - de systeem- en netwerkbeheerder werkt binnen voorschriften en regels voor het gebruik van 
 systeemdocumentatie en netwerkcomponenten die van belang zijn voor de ondersteuning van de 
 netwerkgebruikers en voor het zorgvuldig en doelmatig gebruik van de apparatuur, alsmede de technische 
 voorschriften en -standaarden voor de toepassing van het systeem; 
 - de systeem- en netwerkbeheerder neemt beslissingen bij het installeren, het operationeel houden en het 
 zo nodig aanpassen van systemen en het netwerk, over het opstellen van richtlijnen voor het gebruik en 
 over de wijze waarop de gebruikers worden ondersteund, alsmede bij het beoordelen van storingen en het 
 doen van aanbevelingen aangaande ontwikkelingsvoorstellen en het uitvoeren van tests. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de mogelijkheden van het interne besturingssysteem, (de hard- en softwarecomponenten van 
 de) netwerksystemen en -architectuur en van de gebruiksmogelijkheden van de systemen en 
 netwerkarchitectuur en de daarbij behorende randapparatuur; 
 - kennis van beheerssystemen en -procedures; 
 - inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe systemen en systeembeheer; 
 - inzicht in te ondersteunen werkprocessen van de eigen school of scholengemeenschap; 
 - vaardigheid in het signaleren/opsporen en onderkennen van de aard van storingen in systemen en 
 netwerkarchitectuur en vaardigheid in het installeren van systeem- en netwerkcomponenten. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers over hun ervaringen met het gebruik van het netwerk, over storingen en over de 
 invoering van nieuwe netwerkprogrammatuur om de behoeften op elkaar af te stemmen; 
 - met leveranciers over netwerkaanpassingen en over het verhelpen van storingen om hen ertoe te brengen 
 de werkzaamheden die door hen in dit kader worden verricht, uit te voeren conform de wensen van de 
 gebruikers. 
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 1. Functie-informatie 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden verricht in een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. Binnen een 
 onderwijsinstelling onderscheiden we drie onderwijskundige sectoren, nl. de Basisvorming, het VMBO en 
 de Tweede Fase. Een sector wordt beschouwd als onderwijskundige beleidseenheid als een sector bestaat 
 uit: 
 • de Tweede Fase Havo/Vwo 
 • de Basisvorming 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in tenminste twee richtingen* (techniek, zorg&welzijn, economie, 
 landbouw) 
 • tenminste twee leerwegen VMBO in één complexe richting met meer dan één afdeling 
 · · · · 
 Het onderwijs wordt verzorgd vanuit één of meer locaties. Een locatie omvat één of meer sectoren danwel 
 delen van sectoren. De uitvoering van het onderwijskundig proces en de leerlingenbegeleiding vindt plaats 
 door teams van docenten onder leiding van een teamleider. 
 De teamleider coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team, geeft leiding aan een team van 
 docenten, draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het 
 beleid voor leerlingenbegeleiding binnen de sector/locatie en  levert een bijdrage aan de uitvoering van het 
 onderwijs. 
 In de sector/locatie zijn werkzaam een sector-/locatiedirecteur, adjunctdirecteur(en), teamleiders, 
 docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

 * In het VMBO hanteert men in plaats van 'richtingen' doorgaans het begrip 'sectoren'. Omdat FUWA-VO 
 het begrip 'sector' hanteert om een onderwijskundige beleidseenheid aan te duiden is om verwarring te 
 voorkomen hier gekozen voor het begrip 'richting'. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team door: 
 * het opstellen van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling 
 (lessentabel) binnen het team beschreven staan; 
 * het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering (bijv. 
 lesuitval) door het team; 
 * het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team; 
 * het organiseren en mede-uitvoeren van de leerlingenbegeleiding; 
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 * het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het 
 onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen. 

 2. Geeft leiding aan een team van docenten door: 
 * het stimuleren en coachen van de leraren; 
 * het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het adviseren over eventuele 
 rechtspositionele consequenties; 
 * het adviseren over de deskundigheidsbevordering van de docenten; 
 * het mede zorgdragen voor de werving en selectie van teamleden; 
 * het toezien op de naleving van de teamafspraken. 

 3. Draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid 
 voor leerlingenbegeleiding binnen de sector/locatie door: 
 * het opstellen van tussentijdse verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de 
 leerlingenbegeleiding; 
 * het analyseren van de uitvoering van het beleid voor de leerlingenbegeleiding door het team en het 
 ondernemen van actie naar aanleiding daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, inschakelen van externe 
 expertise); 
 * het informeren en adviseren van de directie over het te voeren beleid en het participeren in de 
 meningsvorming; 
 * het vervullen van vacatures binnen het team; 
 * het deelnemen aan teamoverstijgende overlegvormen (o.a. teamleidersoverleg), gericht op afstemming 
 en aansluiting van de onderwijsprocessen. 

 4. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs door het team door: 
 * het verzorgen van het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken; 
 * het daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) bepalen en samenstellen van 
 de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering 
 van de lessen; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 
 van het curriculum; 
 * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; 
 * het wegwijs maken van leerlingen in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, internet etc., 
 waarin informatie kan worden opgezocht; 
 * het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 Verantwoording schuldig aan: 
 - de teamleider legt verantwoording af aan een directielid (adjunct-/sector-/locatiedirecteur)over de 
 kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de kwaliteit van de docenten en 
 de mate waarin de uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd; 
 Kader: 
 - de teamleider verricht werkzaamheden binnen het voor de sector/locatie vastgestelde onderwijsbeleid en 
 de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van het onderwijsproces; 
 Beslissingsbevoegdheid: 
 - de teamleider neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het 
 team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij beoordeling van het functioneren van docenten 
 en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding. 

 5. Kennis en vaardigheden 

 FUWA-VO 2002.1.41 VOS/ABB 



 Blz. 165 
 Teamleider 

 FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 - brede theoretische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs; 
 - kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 
 - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan; 
 - inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs; 
 - vaardig in het aansturen van professionals; 
 - vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen. 

 6. Contacten 
 - met docenten over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen; 
 - met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over 
 teamoverstijgende aangelegenheden; 
 - met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 
 onderwijsinstelling; 
 - met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, 
 voorlichtingsavonden, e.d.; 
 - met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij 
 het overtreden van regels; 
 - met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen en curatief beleid af te 
 stemmen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023441 
 Functienaam Technisch medewerker facilitaire dienst 
 Salarisschaal  5 
 Indelingsniveau IIc 
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 Somscore 28 
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 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de facilitaire dienst van een (brede) scholengemeenschap. 

 De facilitaire dienst heeft tot taak het beheren en onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor 
 beveiliging en bewaking van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, 
 de repro en de inkoop van goederen en diensten. 

 De technisch medewerker facilitaire dienst verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 
 gevarieerde en complexe installaties en apparatuur en aan de inventaris en voert kleine verbouwingen uit. 

 De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s) facilitaire dienst, hoofdconciërge(s), 
 conciërge(s), kantinebeheerder(s), telefonist/receptionist en eventueel een aantal andere medewerkers. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), aan gevarieerde en complexe 
 installaties en apparatuur en aan de inventaris door: 
 * het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
 * het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
 * het controleren van de beveiliging van gebouwen en terreinen en het zorgdragen voor de werking van 
 het alarmsysteem en de verlichting; 
 * het onderhouden van de sanitaire installaties; 
 * het zo nodig inschakelen van in- en externe technici voor het opheffen van storingen en het toezien op 
 de door externe technici verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
 * het uittesten van de verrichte reparatiewerkzaamheden; 
 * het adviseren met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties en de inrichting en 
 onderhoud van de gebouwen; 
 * het verrichten van timmer- en schilderwerkzaamheden; 
 * het realiseren van praktische aanpassingen en verbeteringen in de gebouwen en voorzieningen; 
 * het treffen van noodvoorzieningen; 
 * het vastleggen van de verrichte onderhoudswerkzaamheden in een logboek. 

 2. Voert verbouwingen uit door onder meer: 
 * het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden; 
 * het aan- en omleggen van (elektrische) leidingen. 
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 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de technisch medewerker facilitaire dienst is verantwoording schuldig aan het hoofd facilitaire dienst 
 voor wat betreft de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de onderhouds- en 
 reparatiewerkzaamheden en de verbouwwerkzaamheden; 
 - de technisch medewerker facilitaire dienst werkt binnen werkinstructies, veiligheidsvoorschriften en 
 aanwijzingen betreffende de uitvoering die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
 - de technisch medewerker facilitaire dienst neemt beslissingen over de wijze van aanpak bij het opheffen 
 van storingen, bij het verhelpen van gebreken aan gebouwen of inventaris en bij het uittesten van verrichte 
 reparatiewerkzaamheden en onderhoud door externe technici. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - vaktechnische kennis van en inzicht in technische voorschriften en specificaties van gevarieerde en 
 gecompliceerde installaties en apparatuur; 
 - kennis van veiligheidsvoorschriften en bekendheid met relevante wettelijke voorschriften op dat gebied; 
 - vaardigheid in het uitvoeren van gevarieerde en gecompliceerde onderhouds- en 
 reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van kleine verbouwingen. 

 6. Contacten 
 - met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over gebreken aan gebouwen en 
 inventaris om deze te verhelpen; 
 - met in- en externe (onderhouds)technici over herstel van en onderhoud aan (delen van) gebouwen en 
 inventaris om de situatie toe te lichten dan wel deze technici te begeleiden. 
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 1. Functie-informatie 
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 Salarisschaal  6 
 Indelingsniveau IIIb 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Kenmerkscores 32232  33222  22  22 
 Somscore 32 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van de docenten van de binask- 
 vakken en docenten die behoefte hebben aan audiovisuele ondersteuning. De onderwijsinstelling kent 
 diverse onderwijstypen. 

 De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw havo/vwo, de 
 bovenbouw vbo/mavo en de basisvorming. De technisch onderwijs assistent kan ook werkzaamheden 
 verrichten voor de overige onderwijstypen in het voortgezet onderwijs. Meestal zijn er drie per 
 school/onderwijsinstelling, voor elk exact vak één. Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd 
 besteed. Door de ontwikkelingen in het onderwijs kunnen TOA's ook deels worden ingezet voor andere 
 vakken en taken. In deze functie is een combinatie van taken te zien. 

 De technisch onderwijs assistent ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de 
 begeleiding van de leerlingen, verricht assisterende taken (zonder directe aanwzigheid van de docent), 
 heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid, draagt zorg voor de installatie, het beheer 
 en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en materialen, verleent technische assistentie 
 bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen 
 door: 
 * het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij; 
 * het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en 
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 profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
 * het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
 * het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 
 onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
 * het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het 
 onderwijsleerproces en het eindresultaat. 

 2. Verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door: 
 * het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het 
 samenstellen van practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
 * het voorbereiden van practica en demonstratieproeven; 
 * het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 
 onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten; 
 * het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen. 

 3. Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid door: 
 * de vakgroepen en de locatiebeheerder te adviseren met betrekking tot de veiligheid in de 
 practicumlokalen en aangrenzende ruimten; 
 * de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, 
 werktuigen en andere hulpmiddelen die de binask-vakken ten dienste staan van het onderwijs; 
 * het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het 
 beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
 * de voorraden en inventaris te beheren en daarvan de nodige administratie bij te houden ten behoeve van 
 tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
 * het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en 
 apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
 * het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, 
 computerprogrammatuur) en het ontwerp van hulpconstructies; 
 * het overleggen met de binask-vakgroep over onderhoud, beheer en veiligheid. 

 4. Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur 
 en materialen door: 
 * het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
 * het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
 * het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
 * het verrichten van reparaties aan audiovisuele apparatuur; 
 * het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
 * het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur. 

 5. Verleent technische assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het 
 algemeen door: 
 * het opnemen van radio- en televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs; 
 * het plaatsen/installeren van audiovisuele apparatuur met oog voor het gebruikersdoel, soort en omvang 
 van de ruimte; 
 * het geven van instructie aan gebruikers en het fungeren als vraagbaak. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
  - de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van 
 de gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken, en hierarchisch aan de daartoe 
 aangewezen leidinggevende; 
 - de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, 
 werkafspraken en lesinstructies waarbij technische- en veiligheidsvoorschriften en handboeken van belang 
 zijn voor een doelmatig en veilig gebruik en beheer van installaties, machines, apparaten, materialen en 
 gereedschappen; 
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 - de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven 
 opdrachten, bij het signaleren van fouten van leerlingen, het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden 
 van proeven en opdrachten, het vaststellen van storingsoorzaken, over het vervangen dan wel repareren 
 van (componenten van) installaties en machines, over de inhoud van de adviezen met betrekking tot 
 aanschaf/vervanging van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en (audiovisuele) apparaten en de 
 inrichting van practicumlokalen en over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor de installaties. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten; 
 - vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 
 - kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften; 
 - vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
 - vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en 
 instrumenten; 
 - vaardigheid in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten 
 en het instrueren van leerlingen. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen over practica, zelfstandig onderzoek e.d. om instructie en feedback te geven; 
 - met vakgenoten om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen; 
 - met leveranciers, monteurs en onderhoudsfirma's teneinde aanwijzingen te geven, te begeleiden bij het 
 werk en toezicht te houden; 
 - met docenten van de binask-vakken en docenten die behoefte hebben aan audiovisuele ondersteuning om 
 informatie uit te wisselen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023426 
 Functienaam Technisch onderwijs assistent 
 Salarisschaal  7 
 Indelingsniveau IIIc 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
 Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Kenmerkscores 32232  33223  33  33 
 Somscore 37 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
 instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
 De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
 team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
 uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
 conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
 begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent exacte vakken. De 
 onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen. 

 De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw havo/vwo, de 
 bovenbouw vbo/mavo en de basisvorming. De technisch onderwijs assistent kan ook werkzaamheden 
 verrichten voor de overige onderwijstypen in het voortgezet onderwijs. Meestal zijn er drie per 
 school/onderwijsinstelling, voor elk exact vak één. Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd 
 besteed. Door de ontwikkelingen in het onderwijs kunnen TOA's ook deels worden ingezet voor andere 
 vakken en taken. 

 De technisch onderwijs assistent voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, 
 scheikunde, biologie en ANW, verricht assisterende werkzaamheden, verleent opdrachtondersteunende 
 activiteiten samen met andere TOA's en verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling. 

 Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
 onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en ANW door: 
 * het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en 
 profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
 * het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek (EXO) en het aandragen 
 van oplossingen voor de door de leerlingen gestelde vragen; 
 * het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij practica; 
 * het assisteren bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en demonstratieproeven; 
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 * het aanwezig zijn bij het inhalen van practica; 
 * het zelfstandig ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van demonstratieproeven en het 
 samenstellen van practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
 * het uittesten van practicumproeven en demonstratieproeven; 
 * het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 
 onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
 * het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het 
 onderwijsleerproces en het eindresultaat; 
 * het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 
 onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten. 

 2. Verricht assisterende werkzaamheden door: 
 * het onderhouden van apparatuur; 
 * het klaarzetten en opruimen van materiaal; 
 * het adviseren van de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en 
 aangrenzende ruimten; 
 * de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, 
 werktuigen en andere hulpmiddelen; 
 * het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het 
 beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
 * het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en 
 apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
 * het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, 
 computerprogrammatuur) en het ontwerp van hulpconstructies; 
 * het overleggen met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid; 
 * het zorgdragen voor het voorraadbeheer en het bestellen van materiaal; 
 * het opstellen van de begroting van de materialen; 
 * het onderhouden van de vaklokalen. 

 3. Verleent opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere TOA's door: 
 * het assisteren bij het maken van profielwerkstukken; 
 * het gebruikmaken van gemeenschappelijke practicumruimtes; 
 * het assisteren bij vakoverstijgende projecten; 
 * het verlenen van assistentie in het studiehuis. 

 4. Verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling door: 
 * het surveilleren tijdens proefwerkweken; 
 * het technisch begeleiden van feesten en evenementen; 
 * het verlenen van assistentie bij overige vakken zoals informatica; 
 * het coördineren van de werkzaamheden van de overige TOA's. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de zelfstandige 
 begeleiding aan leerlingen conform het gesteld in het lesplan en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen 
 leidinggevende; 
 - de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde opdrachten binnen het 
 lesplan; 
 - de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het zelfstandig begeleiden van leerlingen en bij 
 het samenwerken met en coördineren van werkzaamheden van andere TOA's. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning wordt gegeven; 
 - kennis over projectonderwijs/probleemgestuurd onderwijs; 
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 - inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 
 - inzicht in directe koppeling naar maatschappelijk relevante gebeurtenissen; 
 - vaardig in het begeleiden en omgaan met leerlingen en het stimuleren tot zelfstandig werken en leren; 
 - vaardig in het werken in nieuwe werkvormen; 
 - vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met verschillende zaken bezig zijn. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen om hen te stimuleren en te motiveren tot zelfstandig werken en leren; 
 - met docenten om tot afstemming te komen over de vorm en werkwijze van lesondersteuning; 
 - met andere TOA's om tot samenwerking te komen bij vakoverstijgende projecten; 
 - met leveranciers van materialen over inkoop en leveranties om tot afspraken te komen. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023446 
 Functienaam Telefonist/receptionist 
 Salarisschaal  3 
 Indelingsniveau IIa 
 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Kenmerkscores 22122  11122  22  21 
 Somscore 23 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden vinden plaats binnen het secretariaat van een (brede) scholengemeenschap. 

 De telefonist/receptionist is onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het secretariaat of een daartoe 
 aangewezen leidinggevende belast met het bedienen van de telefooncentrale, het ontvangen en 
 doorverwijzen van bezoekers en het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden. 

 Het secretariaat kan bestaan uit een hoofd, enkele administratief/secretarieel medewerkers en één of 
 meerdere telefonisten/receptionisten. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Bedient de telefooncentrale en faxapparatuur door: 
 * het aannemen van binnenkomende telefoongesprekken; 
 * het doorverbinden van binnenkomende telefoongesprekken naar de medewerker voor wie het gesprek 
 bestemd is; 
 * het totstandbrengen van uitgaande telefoongesprekken; 
 * het noteren van uitgaande gesprekken; 
 * het bijhouden van een interne telefoonlijst en van de aan- en afwezigheid van medewerkers; 
 * het maken van eenvoudige gespreksnotities voor niet-aanwezige medewerkers; 
 * het verstrekken van eenvoudige inlichtingen van algemene aard, zoals onder meer over de aan- en 
 afwezigheid van medewerkers, over de brede scholengemeenschap en over administratief- 
 organisatorische zaken; 
 * het verzenden van faxen; 
 * het registreren van inkomende faxen en zorgdragen voor doorgeleiding ervan binnen de school; 
 * het noteren en doorgeven van klachten en storingen. 

 2. Ontvangt, verwijst en informeert bezoekers en leerlingen door: 
 * het te woord staan van bezoekers, hen aandienen en doorverwijzen c.q. begeleiden naar de gewenste 
 persoon of vergadering; 
 * het verstrekken van inlichtingen van algemene aard; 
 * het in ontvangst nemen van poststukken en goederen en indien nodig tekenen voor ontvangst. 

 3. Verricht lichte administratieve/secretariële werkzaamheden door bijv.: 
 * het aanbrengen van mutaties in de interne telefoongids; 
 * het typen van eenvoudige (standaard)brieven; 
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 * het maken van kopieën; 
 * het invoeren van gegevens in geautomatiseerde databestanden. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
  - de telefonist/receptionist is verantwoording schuldig aan het hoofd van het secretariaat of een daartoe 
 aangewezen leidinggevende voor wat betreft de klantgerichtheid, accuratesse en snelheid waarmee de 
 werkzaamheden worden uitgevoerd; 
 - de telefonist/receptionist werkt binnen duidelijk vastgestelde en vastgelegde voorschriften en regels die 
 van belang zijn voor een efficiënt en accuraat telefoon- en receptieverkeer en klantgerichte omgang met 
 bezoekers; 
 - instructies en voorschriften zijn van belang bij de uitvoering van de administratieve/secretariële 
 werkzaamheden; 
 - de telefonist/receptionist neemt beslissingen bij het doorverbinden en afhandelen van 
 telefoongesprekken, het geven van inlichtingen en het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - kennis van de werking van de telefooncentrale en de faxapparatuur en van de geldende procedures en 
 regels; 
 - kennis van de interne opbouw van de brede scholengemeenschap; 
 - kennis van algemene informatie met betrekking tot de brede scholengemeenschap en de medewerkers; 
 - typevaardigheid; 
 - mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal; 
 - vaardigheid in het accuraat bedienen van de telefooncentrale en de faxapparatuur; 
 - vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het kunnen inschatten naar 
 welke persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip doorverbonden/verwezen dient te worden. 

 6. Contacten 
 - met medewerkers om gesprekken door te verbinden, om telefoonnummers door te geven en om 
 bezoekers door te kunnen verwijzen; 
 - met bellers om hen door te verbinden met afdelingen of medewerkers en om hen door te verwijzen; 
 - met bellers om hen inlichtingen te geven van algemene aard; 
 - met bezoekers om hen te ontvangen en door te verwijzen of inlichtingen te geven van algemene aard; 
 - met leveranciers van goederen/poststukken om de goederen/poststukken in ontvangst te nemen; 
 - met leerlingen om informatie te verstrekken. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023425 
 Functienaam Theorie- en praktijkinstructeur 
 Salarisschaal  9 
 Indelingsniveau IVb 
 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
 Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
 Overdragen van informatie en vaardigheden 
 Kenmerkscores 33333  33333  33  33 
 Somscore 42 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren van een onderwijsinstelling voor 
 voortgezet onderwijs. 
 Een sector bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. De sectie of het team draagt de 
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, 
 namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen, de onderwijsprogrammering. De sectoren 
 leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de 
 toetsing en afsluiting. 

 De theorie- en praktijkinstructeur verzorgt theorie- en praktijkinstructie, begeleidt leerlingen, neemt deel 
 aan vakoverleg, neemt deel aan het overleg van instructeurs en docenten, levert een bijdrage aan overige 
 activiteiten van de sector/locatie en geeft in voorkomende gevallen werkopdrachten aan (technisch) 
 onderwijsassistenten. 

 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, een aantal verschillende typen 
 docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Verzorgt theorie- en praktijkinstructie door: 
 * het zelfstandig verzorgen van praktijklessen en/of probleemgestuurd onderwijs (PGO) aan (in 
 samenstelling wisselende groepen) leerlingen; 
 * het signaleren van behoeften tot vernieuwing van het praktijkonderwijs; 
 * het samenstellen van handleidingen, inclusief de theoretische component en het ontwikkelen en leveren 
 van bijdragen aan modulen en probleemgestuurd onderwijs (PGO) waarbij het accent ligt op de 
 praktijkcomponent doch de samenhang met de bijbehorende theorie nadrukkelijk aan de orde is; 
 * het geven van demonstraties en instructies en het houden van inleidingen over de theoretische 
 achtergronden van de te verrichten praktijkproeven of simulaties; 
 * het corrigeren van (practicum)verslagen, toetsen en rapporten; 
 * het beoordelen van werkstukken en verslagen en het mede samenstellen, afnemen en beoordelen van 
 toetsen, tentamens en examens. 

 2. Draagt zorg voor de begeleiding van leerlingen door: 
 * het begeleiden van individuele of (heterogene) groepen leerlingen met betrekking tot specialistische 
 practica en probleemgestuurd onderwijs (PGO); 
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 * het instrueren ten aanzien van specifieke vaardigheden, gebruik en onderhoud van apparatuur, 
 applicaties, machines, gereedschappen, gebruik van chemische stoffen e.d.; 
 * het begeleiden van leerlingen bij zowel theoretische als praktische werkstukken en 
 eigen experimenteel onderzoek; 
 * het houden van toezicht en het geven van leerlingenbegeleiding in studiecentra. 

 3. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie door: 
 * het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz; 
 * het meewerken aan organisatorische voorzieningen en wijzigingen zoals onderwijsruimten, lesmateriaal 
 en methoden; 
 * het participeren in werkgroepen van de afdeling betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het 
 praktijkonderwijs op het eigen vakgebied; 
 * het verlenen van administratief-organisatorische ondersteuning met betrekking tot roostering, 
 organisatie van examens, de uitvoeringsbewaking van programma's voor toetsing en afsluiting, intake van 
 leerlingen, studiegidsen en het leerlingenvolgsysteem; 
 * het begeleiden en/of coachen van (nieuwe) onderwijsassistenten en instructeurs; 
 * het deelnemen aan docentenvergaderingen en vergaderingen het vakgebied betreffende. 

 4. Geeft in voorkomende gevallen werkopdrachten aan (technisch) onderwijsassistenten. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 - de theorie- en praktijkinstructeur legt in functionele zin verantwoording af aan de verantwoordelijke 
 docent over het inhoudelijk verzorgen van  theorie- en praktijkonderricht en instructies voor de leerlingen 
 conform het leerplan en in hiërarchisch zin aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de overige 
 werkzaamheden; 
 - de theorie- en praktijkinstructeur verricht werkzaamheden binnen de door docent aangegeven kaders 
 en/of het afgesproken lesprogramma en/of richtlijnen; 
 -de theorie- en praktijkinstructeur neemt beslissingen bij het geven van demonstraties en instructies en  
 het houden van inleidingen over de theoretische achtergronden van de te verrichten proeven of 
 onderzoeken, bij de beoordeling van resultaten van leerlingen, over de inhoud van de werkopdrachten aan 
 technisch onderwijsassistenten en over de inhoud van de bijdragen aan vernieuwingsactiviteiten. 

 5. Kennis en vaardigheden 
  - algemene theoretische kennis en specialistische praktijkkennis op het vakgebied van de opleiding en 
 vaardigheid in het overdragen daarvan; 
  - kennis van nieuwe technologieën en ontwikkelingen met betrekking tot het vakgebied; 
  - kennis over projectonderwijs/probleemgestuurd onderwijs;  
  - vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen; 
  - vaardigheid in het toepassen van gevarieerde didactische methoden; 
  - vaardigheid in het signaleren van veranderende onderwijsvragen; 
  - vaardigheid in de geautomatiseerde verwerking van gegevens. 

 6. Contacten 
 - met leerlingen om hen te stimuleren en te motiveren tot zelfstandig werken en leren; 
 - met leerlingen en verzorgers/ouders over wensen, voortgang, resultaten e.d. om informatie te geven; 
 - met docenten en collega's binnen en buiten de eigen sector over onderwijsprogramma's en 
 onderwijsvernieuwing om afstemming en medewerking te verkrijgen over werkwijzen; 
 - met administratieve medewerkers over de verwerking van gegevens om roosters en databestanden 
 actueel te houden. 
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 1. Functie-informatie 

 Codering 20023401 
 Functienaam Voorzitter centrale directie brede scholengemeenschap 
 Salarisschaal  16 
 Indelingsniveau VId 
 Werkterrein Management -> Directie/bestuur 
 Activiteiten Verrichten van integrale managementtaken 
 Kenmerkscores 55545  55555  54  44 
 Somscore 66 
 Versie 2002.1.41 
 Status BN 

 2. Context 
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de centrale directie van een brede scholengemeenschap. In 
 deze onderwijsinstelling is de functie de hoogste echelon. De onderwijsinstelling biedt onderwijs aan op 
 vmbo en havo/vwo niveau.  
 De voorzitter van de centrale directie draagt zorg voor het integraal management van de 
 scholengemeenschap en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de dienstverlening en de 
 bedrijfsvoering van de scholengemeenschap. 

 De voorzitter heeft een ruim mandaat van het bevoegd gezag/bestuur. Het bevoegd gezag/bestuur heeft de 
 verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle (strategische) beleidsgebieden bij de voorzitter gelegd. 
 Het bevoegd gezag/bestuur staat op afstand en beperkt zich tot het geven van goedkeuring (controle 
 achteraf) aan het, door de voorzitter in samenspraak met de leden van de centrale directie, ontwikkelde 
 strategische beleid. Het bevoegd gezag/bestuur is toezichthoudend zoals bedoeld in de WVO. 

 De voorzitter draagtzorg voor het integraal management van de brede scholengemeenschap, draagt zorg  
 voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid, profileert de scholengemeenschap engeeft  
 leiding aan de overige leden van de centrale directie, de afdelingsmanagers/teamleiders en de 
 ondersteunende stafafdelingen. 

 De centrale directie bestaat uit één of meerdere leden en wordt ondersteund door een aantal stafafdelingen, 
 zoals financiën, P & O en facilitaire zaken. De portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
 leden van de directie ligt vast in het directiereglement of -statuut. 

 3. Werkzaamheden 
 1. Draagt zorg voor het integraal management van de brede scholengemeenschap door: 
 * het doen opstellen van de hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid; 
 * het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
 * het doen formuleren van richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële beleid; 
 * het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)beleidsplannen en taakstellingen voor de locaties c.q. 
 schoolsoorten; 
 * het doen vaststellen van de systematiek van de kwaliteitszorg en het toezien op de uitvoering daarvan; 
 * het doen opstellen van een onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen. 

 2. Draagt zorg voor en initieert de ontwikkeling van het strategisch beleid door: 
 * het opstellen en vaststellen van een meerjaren strategisch bedrijfs- en beleidsplan, rekening houdend 
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 met onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen in de regio. 
 * het adviseren van het bevoegd gezag/bestuur over vernieuwing van het strategische beleid op alle 
 beleidsterreinen; 
 * het initiëren en aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het 
 onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale c.q. nationale reikwijdte. 
  
 3. Profileert de scholengemeenschap door: 
 * het vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein en naar 
 in- en uitstroominstellingen; 
 * het opbouwen en onderhouden van voor de scholengemeenschap relevante contacten en netwerken; 
 * het laten uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 

 4. Geeft leiding aan de overige leden van de centrale directie, de afdelingsmanagers/teamleiders en de 
 ondersteunende stafafdelingen. 

 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 -de voorzitter legt verantwoording af aan het bevoegd gezag/bestuur inzake de effectiviteit van het  
 ontwikkeld strategisch beleid en de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd; 
 - de voorzitter verricht werkzaamheden binnen de door het bevoegd gezag/bestuur geformuleerde 
 fundamentele uitgangspunten; 
 - de voorzitter van de centrale directie neemt beslissingen bij het vaststellen van het meerjaren strategisch 
 bedrijfs- en beleidsplan van de scholengemeenschap op financieel, personeel en onderwijsgebied en over 
 algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering binnen de school/ onderwijsinstelling. 

 5. Kennis en vaardigheden 
 - diepgaande kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de 
 politiek-bestuurlijke processen in de regio; 
 - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
 - kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; 
 - vaardigheid in het behartigen van het management van een scholengemeenschap met diverse 
 onderwijsafdelingen; 
 - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor het 
 algemeen beleid; 
 - vaardigheid in het onderhandelen met gemeenten en ministerie overtoekenning van onderwijsbedragen. 

 6. Contacten 
 - met leden van het bevoegd gezag/bestuur over beleidsaangelegenheden betreffende de 
 scholengemeenschap om strategische bestuurlijke adviezen te formuleren; 
 - met andere scholengemeenschappen c.q. onderwijsinstellingen, (politieke) onderwijsgerichte instanties 
 en anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de scholengemeenschap uit te 
 dragen, te verdedigen en te behartigen; 
 - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
 - met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 
 organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de  
 scholengemeenschap te verdedigen. 
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