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1. Inleiding 

Voor u ligt het functieboek onderwijs. Het is opgesteld in opdracht van de Minister 

van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport ten behoeve van de gehele 

onderwijssector van het Land Sint Maarten. 

In 2007 is het bezoldigingssysteem onderwijs, vooruitlopend op de wettelijke 

formalisering ingevoerd door de onderwijssector. Het bezoldigingssysteem heeft 

betrekking op de onderwijsniveaus: FO, FSO, VSO, VSBO, HAVO/VWO. Het 

bezoldigingssysteem heeft ook betrekking op het functieboek voor onderwijs 

ondersteunende functies voor alle onderwijsniveaus. Sedertdien is ook het 

onderwijsniveau SBO toegevoegd aan de onderwijssector. Het is de bedoeling dat 

het functieboek als bijlage van het bezoldigingslandsbesluit een juridisch basis 

biedt voor zowel aanstelling en bezoldiging in de onderwijssector als bekostiging 

van de onderwijssector. In een later stadium kan daar ook het HBO 

onderwijsniveau aan worden toegevoegd. 

Gelet op het feit dat de bezoldiging van de onderwijssector gesynchroniseerd is met die 

van de overheid is gekozen voor een functieboek met een zelfde structuur als die 

van de Ministeries. Op de functiewaarderingen zijn de salarisschalen en 

salaristreden, bedoeld in Bijlage A bij de Bezoldigingsregeling ambtenaren, van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Het functieboek bestaat uit: 

 

1. een overzicht van afzonderlijke functies in een totale functielijst, onderverdeeld 

naar de verschillende onderwijsniveaus; 

2. per onderwijsniveau een functieboek bestaande uit een functielijst met 

daarachter alle functiebeschrijvingen in dezelfde volgorde als in de functielijst; 

3. een functieboek met onderwijs ondersteunende functies voor alle 

onderwijsniveaus. 

In afwijking van de functieboeken van de Ministeries wordt in dit functieboek geen 

formatie voorgeschreven. Wat wordt voorgeschreven is dat scholen alleen functies 

mogen invullen die worden genoemd in de functielijst van het betreffende 

onderwijsniveau. Het aantal functionarissen per functie is een keuze van de school, 

voor zolang een en ander past binnen de beperkingen van financiering en andere 

voorschriften. Een school kan onder bepaalde omstandigheden kiezen een functie 

deeltijds of zelfs geheel niet in te vullen. 
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2. Leeswijzer 

Ten opzichte van de functieboeken die in 2007 zijn opgesteld zijn om een vijftal redenen 

de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1. 10-10-10: Ten gevolge van de Landswording van Sint Maarten zijn de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 (ei)landelijk is vervangen door landelijk 

 BERRPI is vervangen door de Dienst Onderwijsinnovatie 

 Directie Onderwijs is vervangen door Afdeling Onderwijs 

 Eilandgebied Sint Maarten is vervangen door Land Sint Maarten 

2. Wetgeving onderwijs: Als gevolg van een wijziging in het onderwijsbestel op Sint 

Maarten is Cycle III in het funderend onderwijs komen te vervallen hetgeen gevolgen 

heeft voor de functiebeschrijvingen van: 

 Funderend onderwijs 

 Funderend speciaal onderwijs 

 Voortgezet speciaal onderwijs 

3. Synchronisatie functieboeken: Onderdeel van het opstellen van het functieboek 

onderwijs is de synchronisatie met de reeds bestaande functieboeken van de zeven 

ministeries van Land Sint Maarten. Dit heeft de volgende wijzigingen tot gevolg gehad: 

 In plaats van organisatie wordt in de aanhef van iedere functiebeschrijving het 

onderwijsniveau aangegeven dat van toepassing is. De enige uitzondering op 

genoemde regel zijn de onderwijs ondersteunende functies omdat het daarbij 

geen onderwijsniveau betreft, maar functies voor alle onderwijsniveaus. 

 In plaats van een formatieplan is voor ieder onderwijsniveau een functielijst 

opgenomen. 

 De aanduidingen ‘fuwasys sessie’, ‘onderdeel’ en ‘datum’ zijn komen te 

vervallen. 

 De afzonderlijke onderdelen van de functiebeschrijvingen zijn voorzien van 

een nummering; één tot en met zes. 

 De functies worden beschreven in volgorde van salarisschaalniveau. 

 De salarisschaal is aan elke functiebeschrijving toegevoegd. 

 Het vereiste opleidings is aan elke functiebeschrijving toegevoegd. 

Omdat de functies betrekking hebben op de onderwijssector en niet op de overheid 

van Sint Maarten is afgezien van de toevoeging van het logo van Sint Maarten op elke 

eerste pagina van elke functiebeschrijving. 

4. Functieboek SBO: Het functieboek SBO is ontwikkeld op grond van dezelfde 

uitgangspunten als de overige functieboeken. 

5. Functieboek OO: In het functieboek Onderwijs Ondersteunende functies is een extra 

tabel opgenomen waarin wordt aangegeven voor welk onderwijsniveau(s) de 

betreffende functies beschikbaar zijn. 
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3. Functielijsten 

 

 Onderwijs Ondersteunende functies voor alle onderwijsniveaus 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Orthopedagoog/ Psycholoog WO 11 

2 Curriculum Developer HBO 10 

3 Logopedist HBO 10 

4 Orthopedagoog/ Remedial Teacher HBO 10 

5 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

6 Pedagoog/ Verpleger HBO 8 

7 Schoolverpleegkundige HBO 8 

 

2. Funderend Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Schoolmanager HBO 12 

2 Adjunct Schoolmanager HBO 11 

3 Cyclus Coördinator HBO 10 

4 Leerkracht A HBO 10 

5 Leerkracht B HBO 9 

6 Remedial teacher HBO 9 

7 ICT-Coördinator HBO 9 

8 Student Care Coördinator HBO 9 

9 Leerkracht C HBO 8 

10 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

11 Onderwijsassistent MBO-2 4 
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3. Funderend Speciaal Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 12 

2 Directeur II HBO 11 

3 Cyclus Coördinator HBO 10 

4 Leerkracht A HBO 10 

5 Leerkracht B HBO 9 

6 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

7 Remedial Teacher HBO 9 

8 ICT-Coördinator HBO 9 

9 Student Care Coördinator HBO 9 

10 Leerkracht C HBO 8 

11 Systeembeheerder MBO-2 6 

12 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

13 Schoolverzorger MBO-2 4 

14 Klassenassistent MBO-2 3 
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4. Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur l HBO 12 

2 Directeur ll HBO 11 

3 Adjunct Directeur l HBO 11 

4 Innovatiecoördinator HBO 11 

5 Adjunct Directeur ll HBO 10 

6 Cycluscoördinator HBO 10 

7 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

8 Decaan HBO 10 

9 Remedial Teacher HBO 10 

10 Student Care Coördinator HBO 10 

11 Docent A HBO 10 

12 Docent B HBO 9 

13 Stagebegeleider HBO 9 

14 Mentor HBO 9 

15 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

16 ICT-Coördinator HBO 9 

17 Docent C HBO 8 

18 Systeembeheerder MBO-2 6 

19 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

20 Schoolverzorger MBO-2 4 

21 Klassenassistent MBO-2 3 
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5. Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur l HBO 13 

2 Directeur ll HBO 12 

3 Adjunct Directeur l HBO 12 

4 Afdelingshoofd HBO 12 

5 Directeur III HBO 11 

6 Adjunct Directeur ll HBO 11 

7 Innovatiecoördinator HBO 11 

8 Coördinator HBO 11 

9 Adjunct Directeur III HBO 10 

10 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

11 Leerwegcoördinator HBO 10 

12 Decaan HBO 10 

13 Student care Coördinator HBO 10 

14 Docent A HBO 10 

15 Docent B HBO 9 

16 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

17 Docent C HBO 8 

18 Studieassistent MBO-4 8 

19 Technisch Onderwijs Assistent MBO-4 7 

20 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

21 Conciërge/ Schoolverzorger MBO-2 4 
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6. HAVO/VWO 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 13 

2 Directeur II HBO 12 

3 Adjunct Directeur I HBO 12 

4 Afdelingshoofd HBO 12 

5 Directeur III HBO 11 

6 Adjunct Directeur II HBO 11 

7 Innovatiecoördinator HBO 11 

8 Coördinator HBO 11 

9 Docent A HBO 11 

10 Adjunct Directeur III HBO 10 

11 Decaan HBO 10 

12 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

13 Leerwergcoördinator HBO 10 

14 Sociaal Pedagogisch Medewerker/ Remedial 
Teacher 

HBO 10 

15 Student Care Coördinator HBO 10 

16 Docent B  HBO 10 

17 Docent C HBO 9 

18 ICT Coördinator HBO 9 

19 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

20 Studieassistent MBO-4 8 

21 Technisch Onderwijs Assistent (TOA) MBO-4 7 

22 Mediathecaris/Bibliothecaris MBO-3 5 

23 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

24 Concierge/Schoolverzorger MBO-2 4 
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7. Secundair Beroepsonderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 12 

2 Directeur II HBO 11 

3 Adjunct Directeur I HBO 11 

4 Sectorcoördinator HBO 11 

5 Innovatiecoördinator HBO 11 

6 Adjunct Directeur II HBO 10 

7 Decaan HBO 10 

8 Leerwegcoördinator HBO 10 

9 Intern Begeleider HBO 10 

10 Docent A HBO 10 

11 Docent B HBO 9 

12 Mentor HBO 9 

13 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

14 Stage-/Praktijkbegeleider HBO 9 

15 ICT-Coördinator HBO 9 

16 Docent C HBO 8 

17 Studie Assistent MBO 8 

18 Technisch Onderwijs Assistent MBO 7 

19 Systeembeheerder MBO-2 6 

20 Mediathecaris/bibliothecaris MBO-4 5 

21 Schooladministratie medewerker MBO-3 5 

22 Schoolverzorger MBO-2 4 
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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

  Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
   Onderwijs Ondersteunende functies  
   voor alle Onderwijsniveaus 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen OO 

1. Onderwijs Ondersteunende functies voor alle onderwijsniveaus 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Orthopedagoog/ Psycholoog WO 11 

2 Curriculum Developer HBO 10 

3 Logopedist HBO 10 

4 Orthopedagoog/ Remedial Teacher HBO 10 

5 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

6 Pedagoog/ Verpleger HBO 8 

7 Schoolverpleegkundige HBO 8 

 

De onderwijsondersteunende functies gelden in principe voor alle onderwijsniveaus 

met uitzondering van de othopedagoog die speciaal gericht is op VSO. Voor alle 

helderheid is een en ander in onderstaande tabel weergegeven. 

Nr. Functienaam Onderwijsniveau 

1 Orthopedagoog/ Psycholoog VSO 

2 Curriculum Developer FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 

3 Logopedist FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 

4 Orthopedagoog/ Remedial Teacher FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 

5 Schoolmaatschappelijk Werker FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 

6 Pedagoog/ Verpleger FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 

7 Schoolverpleegkundige FO/ FSO/ VSO/ VSBO/ HAVO/ VWO/ SBO 
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1. Functie-informatie 

 

    Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:   Orthopedagoog/ Psycholoog 

Salarisschaal:   11 

 

Functiebeschrijving Orthopedagoog/ Psycholoog 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De orthopedagoog neemt deel aan multidisciplinaire (bestaande uit arts en andere 

specialisten/ deskundigen) teamvergaderingen waarin behandelplannen, methoden en 

voortgang van de leerling worden besproken. 

 

De orthopedagoog/psycholoog legt verantwoording af en rapporteert aan het 

management van de instelling. 

 

De orthopedagoog/psycholoog verricht werkzaamheden die gericht zijn op een 

verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school, neemt, wanneer het een 

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs betreft, deel aan de wettelijk verplichte 

commissie van begeleiding, draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid met 

betrekking tot een verantwoorde plaatsing van leerlingen, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het 

team/de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Werkzaamheden gericht op een verantwoorde plaatsing van de 

leerlingen in de school 

 

• bestudeert de gegevens van de arts en/of gegevens van toeleveringsscholen, na 

toestemming van ouders; 

• onderhoudt contacten met de ouders/opvoeders ter verkrijging van een 

persoonbeeld van de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling in de 

thuissituatie en te adviseren over de behandeling van de leerling; 

• observeert de leerlingen individueel en in groepsverband; 

• neemt tests af en analyseert de testresultaten; 

• maakt verslagen van het psychologisch onderzoek ten behoeve van de bespreking 

met de leden van de commissie van begeleiding alsmede voor de dossiervorming 

van de leerling; 

• stelt, naar aanleiding van de resultaten van de test, een therapeutisch plan op en 

bespreekt dit plan met de leraren en overige medewerkers; 

• voert herhalingsonderzoeken uit bij problemen of ten behoeve van plaatsing in het 

reguliere onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het (voortgezet) 

speciaal onderwijs; 

• adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de 

leerlingen. 
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3.2. Neemt deel aan de wettelijk verplichte commissie van begeleiding 

 

• adviseert met betrekking tot de indeling in een niveaugroep die de leerling een 

optimale kans biedt met betrekking tot de te leveren schoolprestaties en het zich 

kunnen bewegen in het toekomstig maatschappelijk verkeer. 

 

3.3. Ontwikkeling van het beleid met betrekking tot een verantwoorde 

plaatsing van leerlingen 

 

• adviseert het management inzake de ontwikkeling van het beleid; 

• verricht onderzoeken en levert bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid op 

schoolniveau; 

• levert bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de 

doelstellingen en functie van dit beleid binnen de school, rekening houdend met 

positie, functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school; 

• brengt het eigen specialisme in, in multidisciplinair verband. 

 

3.4. Levert bijdragen aan de schoolorganisatie 

 

• woont teamvergaderingen bij en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot 

stand komen van het schoolwerkplan en de pedagogische en/of didactische 

aanpak van de leerlingen; 

• houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied; 

• woont leerling-besprekingen bij; 

• organiseert buiten- en naschoolse activiteiten. 

 

3.5. Neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het team/de 

school 

 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend 

op het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 

4. Speelruimte 

 

• de orthopedagoog/psycholoog legt verantwoording af aan het management van 

de school over de bruikbaarheid van verstrekte (plaatsings)adviezen, de 

begeleiding van leerlingen en ouders/opvoeders en over bijdragen aan de 

beleidsontwikkeling van de discipline; 

• de orthopedagoog/psycholoog verricht werkzaamheden binnen specifiek 

vastgelegde en vastgestelde beleidslijnen; 

• de orthopedagoog/psycholoog neemt beslissingen over de inhoud van 

(plaatsings)adviezen, op basis van testen en (herhalings)onderzoek, over de te 

hanteren argumenten in de commissie en over in te nemen standpunten bij 

multidisciplinair overleg. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• specialistische theoretische kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied van 

psychodiagnostiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 

• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

leerling(en); 

• kennis en inzicht in het primaire onderwijs; 
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• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen; 

• vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het 

management. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen om diagnoses te stellen; 

• met ouders/opvoeders over aanpak en werkwijze bij de gedragingen van de 

leerling in de thuissituatie om tot nadere afspraken te komen en bij 

belangentegenstellingen tot een oplossing te komen; 

• met het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de 

leerlingen om hen te adviseren; 

• met de leden van de commissie van indicatiestelling over de diagnose van de 

leerling om tot afspraken te komen; 

• met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over 

gedragsvraagstukken en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen; 

• met vertegenwoordigers van verwijzende scholen en scholen waarnaar verwezen 

wordt over  

• gegevens, na toestemming ouders, met betrekking tot de leerling om te 

overleggen  
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1. Functie-informatie 

 

    Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:   Curriculum Developer 

Salarisschaal:   10 

 

Functiebeschrijving Curriculum Developer 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De curriculum developer levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het school/ 

onderwijsinstellingsbeleid, draagt zorg voor de opstelling van onderwijsplannen (met 

daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de 

opleidingen) voor de verschillende scholen/onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 

het conglomeraat in het lokale en regionale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 

school/onderwijsinstellingsbeleid 

 

• levert, op basis van studie van literatuur, rapporten en verslagen, bijdragen aan 

onderzoek en adviesverlening ten behoeve van het betreffende beleid, waarbij 

sprake is van het zelfstandig interpreteren en analyseren van de verzamelde 

gegevens; 

• vertaalt de algemene kaders van het beleid in mogelijkheden voor concrete 

onderwijsplannen voor de onderwijstypen; 

• verzamelt informatie over nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, bestudeert 

de waarde ervan voor het onderwijs binnen de school/ onderwijsinstelling en stelt 

rapportages hierover op; 

• evalueert (onderdelen van) het onderwijsbeleid en doet aanbevelingen voor 

aanpassingen c.q. verbeteringen van het school/ onderwijsinstellingsbeleid. 

 

3.2. Opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, 

hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de 

opleidingen) voor de verschillende scholen/onderwijsinstellingen 

 

• voert overleg met de leidinggevenden van de scholen, alsmede met docenten 

binnen de scholen/onderwijsinstellingen omtrent wensen en mogelijkheden op 

onderwijsgebied; 

• brengt de programmering of inhoud van de lessen tot stand; 

• zet een kwaliteitszorgsysteem op; 

• coördineert het beleid voor het jaarlijks onderwijsaanbod van de scholen; 

• organiseert en zit (vakoverstijgend) overleg voor; 

• signaleert de behoefte aan (bij)scholing van docenten en organiseert de 

noodzakelijke scholing; 
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• faciliteert en neemt (zonodig ) deel aan de professionaliseringactiviteiten van het 

onderwijsteam; 

• bewaakt het onderwijsaanbod, examenprogramma's, programma's voor toetsing 

en afsluiting; 

• verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het 

afgebakende onderwijsaanbod; 

• stelt kosten- en capaciteitsramingen op; 

• doet voorstellen voor heroverwegingen van plannen indien deze financieel of 

beleidsmatig niet realiseerbaar zijn en bespreekt deze met het management; 

• levert bijdragen aan de totstandkoming van het onderwijsinhoudelijk jaarverslag. 

 

3.3. Vertegenwoordigt het conglomeraat in het lokale en regionale 

onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen 

 

• onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

• draagt zorg voor coördinatie/afstemming met relevante scholen/instellingen. 

 

4. Speelruimte 

 

• de curriculum developer is verantwoording schuldig aan de betreffende 

leidinggevende over de kwaliteit van het op- en bijstellen van onderwijsplannen, 

voor de rapportages over nieuwe onderwijsmethoden en -technieken en over de 

vertegenwoordiging van het conglomeraat in het lokale en regionale onderwijsveld 

c.q. relevante doelgroepen; 

• de beleidslijnen op het gebied van de onderwijsplanning van de 

scholen/onderwijsinstellingen en de beschikbare financiële budgetten zijn van 

belang voor de te ontwikkelen onderwijsplannen en voor de voorstellen tot 

verbetering van het school/onderwijsinstellingsbeleid; 

• de curriculum developer neemt beslissingen bij het opstellen van aanbevelingen 

met betrekking tot aanpassing van het scholen/ onderwijsinstellingenbeleid, 

onderwijsplannen, bij het tot stand brengen van de programmering of inhoud van 

lessen, bij het bewaken van het onderwijsaanbod en bij de coördinatie/ 

afstemming met relevante scholen/instellingen. 

 

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; 

• kennis van het onderwijsaanbod, de doelstellingen en de beleidsuitgangspunten 

van de scholen/ instellingen; 

• inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het 

gebied waarbinnen door de scholen/onderwijsinstellingen 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; 

• vaardigheid om te opereren in (in)formele netwerken; 

• vaardigheid in het leiden van en deelnemen aan werkgroepen, commissies en 

overlegorganen. 
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6. Contacten 

 

• met directeuren, leerkrachten 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 leerkrachten/ docenten en ondersteunend personeel van de scholen/ 

onderwijsinstellingen 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 

 

   Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Logopedist 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Logopedist 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De logopedist is verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling, uitvoering en 

implementatie van de logopedische expertise binnen de schoolorganisatie, verleent 

curatieve logopedie voor het verhelpen of verminderen van stoornissen en is actief in 

de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Verantwoording organisatie, ontwikkeling, uitvoering en 

implementatie van de logopedische expertise binnen de 

schoolorganisatie 

 

• brengt de problematiek binnen de instelling in kaart; 

• adviseert directie over de organisatie, inrichting en werkwijze van de logopedische 

aanpak; 

• maakt het jaarplan logopedie-begeleiding, een stappenplan en een plan van 

aanpak; 

• inventariseert benodigde materialen en stelt een bestellijst samen; 

• begeleidt, instrueert leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met communicatieve 

problemen; 

• doet voorstellen aan het team en/of leerkrachten inzake de inzet en 

implementatie van ondersteunende taalprogramma's; 

• introduceert programma's bij leerkrachten en voert deze uit en implementeert 

deze; 

• draagt zorg voor preventiemaatregelen zoals het verzorgen van voorlichting aan 

ouders, leerlingen en leerkrachten; 

• voert logopedische screening en onderzoek uit; 

• fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor ouders, leerkrachten en leerlingen; 

• neemt deel aan teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen. 

 

3.2. Verlenen curatieve logopedie op het verhelpen of verminderen van 

stoornissen van onder andere de (tweede) taalverwerving en 

communicatieve problemen als gevolg van sociale en/of emotionele 

problematiek 

 

• voert logopedisch onderzoek uit en stelt de diagnose; 

• stelt een behandelplan op en stelt dit tijdens de behandeling zonodig bij; 

• selecteert, stelt samen en ontwikkelt te gebruiken oefenmateriaal; 
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• voert overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en 

leerkrachten over de behandeling, de voortgang en de resultaten; 

• instrueert, adviseert en begeleidt betrokkenen zoals leerlingen, ouders, andere 

deskundigen en leerkrachten over de behandeling; 

• instrueert, adviseert en begeleidt betrokken leerling of groepen leerlingen over de 

uit te voeren oefeningen, methoden, het gebruik van hulpmiddelen, enz.; 

• past de gekozen methoden toe om de stoornis te verminderen of op te heffen; 

• legt de resultaten vast; 

• consulteert en/of voert overleg met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders 

en het (eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 

• stelt de voorgeschreven rapportages op; 

• voert de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 

 

3.3. Actieve houding in de beheersing, verdieping en verbreding van het 

eigen vakgebied 

 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied; 

• neemt deel aan bij- en nascholingsactiviteiten; 

• consulteert collega-logopedisten; 

• participeert in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. 

 

4. Speelruimte 

 

• de logopedist legt, in hiërarchische zin, verantwoording af aan de daartoe 

aangewezen leidinggevende over de kwaliteit van de inbreng van 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; 

• de logopedist neemt beslissingen bij/over het adviseren van de directie en 

leerkrachten over de logopedische aanpak, het adviseren en begeleiden van 

leerkrachten inzake te nemen preventieve en curatieve maatregelen, te gebruiken 

methoden en technieken e.d. en 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); 

• kennis van en inzicht in de betreffende schoolorganisatie; 

• kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing 

ervan bij het geven van spraaklessen aan leerlingen teneinde hun spraak te 

verbeteren; 

• 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 directie en leerkrachten over behandelmethodes, adviezen, voortgang e.d. 

om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen; 
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• 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 

 

  Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Orthopedagoog/ Remedial Teacher 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Orthopedagoog/ Remedial Teacher 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) met een leerlingenaantal tot 300. Het voortgezet speciaal onderwijs 

biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk lerende kinderen en leerlingen die het 

basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen voor op 

de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De orthopedagoog/remedial teacher draagt zorg voor het gebruik van de remedial 

teaching (RT) programma's, verzorgt remedial teaching programma's, verzorgt 

individuele remedial teaching, biedt ondersteuning aan leerkrachten en is actief in de 

beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen gebruik remedial teaching RT (computer) programma's 

 

• brengt de problematiek binnen de schoolorganisatie in kaart; 

• adviseert over het te voeren RT-beleid; 

• maakt het jaarplan RT-begeleiding; 

• inventariseert mogelijke programma's; 

• doet voorstellen aan het team en adviseert over de in te voeren RT 

computerprogramma's; 

• brengt verbeteringen en aanpassingen aan rekening houdend met de behoefte 

van de gebruiker; 

• introduceert de programma's bij leerkrachten; 

• fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers; 

• maakt aan het einde van het jaar een (evaluatie) verslag van de verrichte 

werkzaamheden. 

 

3.2. Verzorgen remedial teaching programma's 

 

• voert RT-programma's in en houdt deze op peil; 

• screent, test, en deelt, door leerkrachten aangegeven leerlingen, eventueel in 

groepen in en zet vervolgacties op; 

• begeleidt leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 

• geeft taal RT aan leerlingen met taalproblemen; 

• voert overleg met de coördinatoren over RT-programma's; 

• coördineert de screening van rekenproblemen; 

• zet rekencursussen op, coördineert deze en verzamelt benodigd materiaal; 

• evalueert en verbetert materiaal; 

• begeleidt leerlingen en geeft reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 
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3.3. Verzorgen individuele remedial teaching 

 

• roept leerlingen op die door de docent/mentor zijn aangegeven; 

• begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 

• overlegt met andere betrokkenen; 

• rapporteert met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan 

coördinatoren en docenten; 

• neemt, indien nodig, de begeleiding over van externe orthopedagogen. 

 

3.4. Ondersteuning aan leerkrachten 

• begeleidt en traint leerkrachten die lesgeven aan taalzwakke leerlingen. 

 

3.5. Actieve instelling ten aanzien van de beheersing, verdieping en 

verbreding van de didactische kennis en vaardigheden 

 

• blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

• de orthopedagoog/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 orthopedagoog/remedial teacher verricht werkzaamheden binnen de kaders, 

zoals die zijn aangegeven en vastgesteld door de directie; 

• de orthopedagoog/remedial teacher neemt beslissingen bij/over: het maken en 

aanpassen van leermateriaal en toetsen, de interpretatie van uitslagen van testen, 

de keuze voor soort en aard van de begeleiding van leerlingen en de opzet van 

training voor leerkrachten op het gebied van taalzwakke leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 

• kennis en inzicht van het vakgebied van desbetreffende schoolorganisatie; 

• 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 de directie over de kaders waarbinnen RT plaats moet vinden om tot 

afstemming te komen; 

• met coördinatoren, mentor/ student care coördinator en docenten voor 

afstemming en overleg rondom de problematiek van leerlingen; 

• met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

• met andere orthopedagogen/remedial teachers over handelingsplannen van 

leerlingen om tot afspraken te komen; 
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• 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 

 

   Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

leerkrachten en directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Ondersteuning en begeleiding leerlingen, indirect leerkrachten en 

directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen 

 

• voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

• participeert in het schoolteam; 

• formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

handelingsplannen op en voert deze uit; 

• leert leerkrachten problemen bij leerlingen signaleren; 

• ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

• ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

• geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties. 

 

3.2. Psycho-sociale hulpverlening aan leerlingen 

 

• brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

• helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

• bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

• voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van 

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

• verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

• pleegt in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 

• verzorgt casemanagement; 

• bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 

 

3.3. Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding 

en -uitvoering ten aanzien van de psycho-sociale hulpverlening 
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4. Speelruimte 

 

• 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; 

• de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psycho-sociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

• 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; 

• 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 leerkrachten die zelf probleemleerlingen begeleiden over de 

begeleiding om de hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te 

verstrekken; 

• met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

• met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 

• met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

   Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Pedagoog/ Verpleger 

Salarisschaal:  8 

 

Functiebeschrijving Pedagoog/ Verpleger 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De pedagoog/ verpleger neemt deel aan multidisciplinaire (bestaande uit arts en 

andere specialisten/deskundigen) teamvergaderingen waarin behandelplannen, 

methoden en voortgang van de leerling worden besproken. 

 

De pedagoog/ verpleger legt verantwoording af aan het management van de 

instelling. 

 

De pedagoog/ verpleger stelt een therapeutisch plan voor de leerling op en voert dit 

uit, verricht overige functie-ondersteunende werkzaamheden, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie, neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het team/de 

school en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische 

kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Stelt een therapeutisch plan voor de leerling op en voert dit uit 

 

• bestudeert de gegevens, na toestemming ouders, van de commissie van 

begeleiding; 

• stelt, op diagnose van de commissie van begeleiding, eigen observaties en/of de 

diagnose van de behandelende arts, een therapeutisch plan op met als doel de 

leerling in staat te stellen optimaal te functioneren in school-, leef- en 

woonomstandigheden; 

• bekijkt welke achterstand in ontwikkeling is waar te nemen ten opzichte van 

leeftijdsgenoten; 

• schrijft de deeldoelen op; 

• stelt de oefensoorten vast waarbij rekening wordt gehouden met de soort 

stoornis/afwijking; 

• stimuleert, via doelgerichte oefening, de leerling die activiteit te verrichten die 

noodzakelijk is voor het leerproces en de zelfredzaamheid; 

• adviseert met betrekking tot geschikte hulpmiddelen voor iedere individuele 

leerling of het eventueel zelf vervaardigen van deze hulpmiddelen; 

• evalueert regelmatig de resultaten van de oefeningen en stelt al dan niet het plan 

bij; 

• voert therapeutische handelingen uit; 

• geeft therapeutische adviezen aan het onderwijsteam en klassenassistenten over 

de (on)mogelijkheden van de leerling of ten behoeve van de oefeningen tijdens de 

lesuren. 
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3.2. Verricht overige functie-ondersteunende werkzaamheden 

 

• voert overleg met het management over het beleid ten aanzien van het eigen 

vakgebied; 

• onderhoudt contacten met ouders/opvoeders; 

• stelt rapportages op over de vorderingen van de leerling in de therapie. 

 

3.3. Levert bijdragen aan de schoolorganisatie 

 

• woont (multidisciplinaire) teamvergaderingen bij; 

• houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied; 

• woont leerlingbesprekingen bij; 

• organiseert buiten- en naschoolse activiteiten. 

 

3.4. Neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het team/de 

school 

 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend 

op het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 

3.5. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de 

didactische kennis en vaardigheden 

 

• neemt initiatieven op het gebied van ontwikkeling van beleid op het eigen 

vakgebied; 

• blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

• de pedagoog/ verpleger legt in functionele zin verantwoording af in het 

werkoverleg over de vorderingen met de leerlingen en is in hiërarchische zin 

verantwoording schuldig aan het management over de kwaliteit van de 

paramedische behandelmethoden; 

• de pedagoog/ verpleger verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die 

aangegeven en vastgesteld zijn door het management en volgens de regels van 

de beroepscode voor paramedici; 

• de pedagoog/ verpleger neemt beslissingen bij het opstellen, uitvoeren, bijstellen 

en evalueren van het therapeutisch plan, bij het opstellen van rapportages over 

de vorderingen en bij de advisering aan het onderwijsteam. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische kennis en praktijkkennis op het toegewezen vakgebied; 

• kennis van en inzicht in het onderwijs op het vakgebied; 

• kennis van paramedische behandelmethoden en technieken en vaardigheid in de 

toepassing ervan; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

• vaardigheid in de omgang met en het stimuleren van leerlingen; 

• vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal. 
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6. Contacten 

 

• met het management en het onderwijsteam over de behandelmethodes, 

voortgang e.d. om informatie uit te wisselen; 

• 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 en eventueel 

overleg te voeren over vervolgstappen; 

• met andere deskundigen om kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te 

stemmen; 

• met vertegenwoordigers van verwijzende scholen en scholen waarnaar verwezen 

wordt over gegevens, na toestemming ouders, met betrekking tot de leerling om 

informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

   Onderwijs Ondersteuning 

Functienaam:  Schoolverpleegkundige 

Salarisschaal:  8 

 

Functiebeschrijving Schoolverpleegkundige 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het onderwijs op Sint Maarten. 

 

Onderwijs Ondersteuning heeft tot taak het aanbieden van diensten op het gebied van 

counseling op de vlakken leerlingbegeleiding en decanaat, psychologie, curriculum 

ontwikkeling, logopedie, orthopedagogie en maatschappelijk werk. 

 

De schoolverpleegkundige draagt zorg voor indivuduele en collectieve zorg van 

leerlingen, geeft in- en externe voorlichting aan leerlingen, ouders/verzorgers en 

leerkrachten en neemt deel aan overleg en workshops over het begeleiden van 

leerlingen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Individueel gerichte zorg van leerlingen 

 

• verricht onderzoek naar de gezondheidssituatie, de ontwikkeling en het 

functioneren van leerlingen en schat de zorgbehoefte in; 

• geeft leerlingen en indirect ouders en leerkrachten voorlichting en advies ter 

bevordering van gezond gedrag; 

• overlegt met en verwijst leerlingen naar deskundigen uit andere disciplines, 

verzorgt indicatie follow-up en biedt extra zorg; 

• onderhoudt externe contacten met hulpverleningsinstanties; 

• doet voorstellen voor het leerlinggezondheidsplan; 

• begeleidt kortdurend leerlingen met psychosociale en/of opvoedingsproblematiek; 

• onderhoudt contacten met ouders; 

• verleent verpleegkundige hulp op indicatie; 

• draagt zorg voor de uit de werkzaamheden voorvloeiende administratieve 

handelingen (inclusief maand- en jaarrapportages). 

 

3.2. Collectief gerichte zorg van leerlingen 

 

• adviseert de directie over het beleid ten aanzien van gezondheid en hygiëne 

binnen de school; 

• voert op indicatie onderzoek uit naar gezondheid en hygiëne op scholen; 

• draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van 

gezondheidsbevorderingsprojecten; 

• begeleidt en ondersteunt in geval van calamiteiten, verricht EHBO. 

 

3.3. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief 

gericht) aan leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten 

 

• draagt zorg voor specifieke informatie over leerlingen in de klas voor leerkrachten 

aan het begin van het leerjaar; 
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• informeert ouders/verzorgers over bijvoorbeeld gezondheidsproblematieken en 

ziektepreventie tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen publicaties van 

de school; 

• verstrekt informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers over 

hulpverleningsinstanties; 

• verzamelt en rubriceert documentatiemateriaal over jeugdgezondheidszorg; 

• stelt materiaal samen voor docenten in het kader van o.a. 

gezondheidsproblematieken, ziektepreventie en hygiëne; 
• informeert leerkrachten over hulpverleningsinstanties (sociale kaart Sint Maarten). 

 

3.4. Neemt deel aan het overleg en workshops over het begeleiden van 

leerlingen 

 

4. Speelruimte 

 

• de schoolverpleegkundige is verantwoording schuldig aan de directie voor wat 

betreft de kwaliteit van begeleiding en advisering van leerlingen met 

gezondheidsproblemen, de adviezen over gezondheidsproblematiek en hygiëne, 

de voorlichting aan ouders/verzorgers en leerkrachten en de bijdrage van het 

deelnemen aan overleggen en workshops; 

• de schoolverpleegkundige verricht werkzaamheden binnen de 

gezondheidswetgeving en de kaders zoals die zijn aangegeven en vastgesteld 

door de directie. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• algemene kennis van hulpverleningsmethodieken en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

• inzicht in factoren bepalend voor het ontstaan van gezondheidsproblemen bij 

leerlingen; 

• inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling, de 

zorgstructuur en de sociale kaart in de regio; 

• methodische vaardigheden in het werken met (probleem)leerlingen; 

• vaardigheid in het (tijdig) signaleren en het analyseren van psycho-sociale en 

gezondheidsproblemen. 

 

6. Contacten 

 

• met de directie en leerkrachten over leerlingen om de begeleiding om informatie 

en adviezen te verstrekken en afstemming te verkrijgen; 

• met ouders of verzorgers over de problemen van de leerling om hun 

ondersteunende rol te bespreken; 

• met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

• met organisaties op het gebied van leerlingbegeleiding over mogelijkheden voor 

hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of om informatie in 

te winnen; 

• met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen en vervolgopleidingen over 

leerlingen om begeleiding en advisering op elkaar af te stemmen. 
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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
Funderend Onderwijs 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen FO 

2. Funderend Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Schoolmanager HBO 12 

2 Adjunct Schoolmanager HBO 11 

3 Cyclus Coördinator HBO 10 

4 Leerkracht A HBO 10 

5 Leerkracht B HBO 9 

6 Remedial teacher HBO 9 

7 ICT-Coördinator HBO 9 

8 Student Care Coördinator HBO 9 

9 Leerkracht C HBO 8 

10 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

11 Onderwijsassistent MBO-2 4 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Schoolmanager 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Schoolmanager 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor funderend onderwijs 

(FO). Vaak betreft het een conglomeraat van verschillende onderwijsinstellingen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de schoolmanager in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de schoolmanager beschreven. 

 

De schoolmanager is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met 

het coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundig beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallig 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde  

  onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 

op het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin 

de benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

 beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

leerkrachten. 

 

3.2. Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van het  

  onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding 

daarvan ondernemen van actie in samenwerking met het schoolbestuur; 

 coördineert, in overleg met het schoolbestuur (de ontwikkeling van) de 

onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 

van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren 

beleid. 

 

3.3. Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid  

  van de school 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van 

het onderwijsbeleid; 
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 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4. Leidinggeven 

 

 stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de school; 

 stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

 ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding en de remediale hulp; 

 voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

 zit vergaderingen voor; 

 handelt klachten betreffende de school af; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige leerkrachten; 

 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

 behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schoolmanager is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat 

betreft de coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de 

uitvoering van het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering 

van het centrale beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de schoolmanager neemt beslissingen over de vertaling van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het opstellen van een 

meerjarenontwikkelingsplan voor de school, over de inhoud van adviezen aan het 

schoolbestuur en bij het geven van leiding aan de school. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke 

onderwijsgebieden van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 
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 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-schoolmanager en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 communicatieve en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur en de adjunct-schoolmanager om de belangen van de 

school te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de adjunct-schoolmanager om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met leerkrachten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 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 intern begeleider of de mentor opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Adjunct Schoolmanager 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Adjunct Schoolmanager 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor funderend onderwijs 

(FO). Vaak betreft het een conglomeraat van verschillende onderwijsinstellingen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de schoolmanager in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de schoolmanager beschreven. 

 

Indien er een adjunct-schoolmanager aanwezig is, levert de schoolmanager – samen 

met de (adjunct) schoolmanager – een bijdrage aan de meningsvorming. De 

managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de schoolmanager en adjunct-schoolmanager. De eindverantwoordelijkheid ligt 

bij de schoolmanager. 

 

De adjunct-schoolmanager is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan 

de voor de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de 

schoolmanager bij diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden  

 

3.1. Mede invulling en uitvoering geven aan de voor de school vastgestelde  

onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

• organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding en de afstemming hierover op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

• adviseert over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het  

onderwijskundig beleid van de school 

 

• analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de schoolmanager en het 

schoolbestuur; 

• coördineert, in overleg met de schoolmanager en het schoolbestuur (de 

ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen 

en andere delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

• informeert en adviseert de schoolmanager met betrekking tot het te voeren 

beleid. 
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3.3. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het  

centrale beleid van de school 

 

• draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de schoolmanager over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

• levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse verkregen inzicht in 
de onderwijsvraag betreffende de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de schoolmanager over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

• voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4. Vervanging schoolmanager bij diens afwezigheid in voorkomende  

gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct schoolmanager is verantwoording schuldig aan de schoolmanager voor 

wat betreft het mede realiseren van het onderwijsbeleid van de school, het mede 

uitvoering geven aan het centralebeleid en de mede geleverde bijdrage aan de 

ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid van de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en specifiek vastgestelde centrale 

kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

• de adjunct schoolmanager neemt beslissingen over het mede vertalen van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het mede opstellen van 

meerjarenontwikkelingsplannen voor de school en over de inhoud van adviezen 

aan de schoolmanager. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype;  

• kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de school en het van toepassing 

zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken ( opstellen 

begroting, financiële verslaglegging);  

• inzicht in taak en werkwijze van de school; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

schoolmanager en het centraal schoolbestuur; 

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school;  

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 
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6. Contacten 

 

• met de schoolmanager om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen 

te verstrekken; 

• met de schoolmanager om onderwijskundig beleid van de school mede te 

ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met leerkrachten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• 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 student care coördinator opgelost kunnen worden; 

• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Cyclus Coördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Cyclus Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein 

(cyclus I of II) van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen 

verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte 

instelling, actief bij aan die resultaten. De cycluscoördinator houdt het overzicht op 

het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen 

het team in het realiseren van de gewenste resultaten.  

 

De cycluscoördinator coördineert de uitvoering van onderwijsprocessen en stuurt het 

team operationeel aan, draagt mede zorg voor de afstemming van de 

onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid binnen de cyclus, 

organisert de leerlingbegeleiding en levert bijdragen aan deskundigheidsbevordering 

en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördineren uitvoering onderwijsprocessen 

 

 stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team beschreven staan; 

 organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de 

onderwijsuitvoering door het team; 

 bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het 

team; 

 overlegt bij complexe situaties of in conflictsituaties met ouders/verzorgers, 

leerkrachten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de 

leerlingbegeleiding betreffen. 

 

3.2. Coördineren werkzaamheden van het team 

 

 verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers; 

 ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en spreekt de teamleden 

aan op resultaten; 

 stelt draaiboeken op en ziet toe op de naleving van protocollen, richtlijnen en 

afspraken; 

 voert de personeelszorg (o.a. voortgangsgesprekken, verzuimbegeleiding e.d.) 

uit; de hiërarchische verantwoordelijkheid (en beoordelingsgesprekken) blijft bij 

de schoolmanager. 
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3.3. Mede zorgdragen voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en  

  de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid binnen de cyclus 

 

 stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van de 

onderwijsrocessen en de organisatie van de leerlingbegeleiding; 

 evalueert de beleidsuitvoering door het team, rapporteert aan de 

schoolmanager en het in overleg met het management ondernemen van actie 

naar aanleiding daarvan; 

 adviseert over het te voeren onderwijskundig beleid binnen de school en het 

participeren in de meningsvorming; 

 neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (ook extern), gericht op 

afstemming en aansluiting van de onderwijsprocessen. 

 

3.4. Organisatie leerlingbegeleiding 

 

 organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding uit binnen de locatie en stemt 

deze af op vakoverstijgende onderwijskundige zaken. 

 

3.5. Bijdragen leveren aan deskundigheidsbevordering en  

  competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar collega's en stagiaires toe; 

 signaleert de begeidingsbehoefte van collega's en speelt hierop in; 

 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 begeleidt stagiaires; 

 werkt samen en vervult een pro-actieve rol in de samenwerking. 

 

4. Speelruimte 

 

 de cycluscoördinator legt verantwoording af aan de schoolmanager over de 

kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen het 

team, de bruikbaarheid van beleidsadviezen, de mate waarin de uitvoerings- en 

projectplannen zijn gerealiseerd en over de competentieontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

 de cycluscoördinator verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde 

onderwijsbeleid; 

 de cycluscoördinator neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, 

bij beoordeling van het functioneren van de teamleden en bij het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van algemene onderwijskundige 

ontwikkelingen; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de ontwikkeling en 

implementatie ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 
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 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 inzicht in de organisatie van het onderwijs; 

 vaardigheid in het aansturen van professionals; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoerings- en projectplannen; 

 vaardigheid in het toepassen van alle didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerkrachten/teamleden over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

 met collega-cycluscoördinatoren over de uitvoering van het onderwijs om tot 

afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

locatie en zeker ook de onderwijsgemeenschap over de ontwikkeling van 

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming 

e.d. te komen; 

 met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs en de 

begeleiding om af te stemmen, tijdens ouderavonden,voorlichtingsavonden e.d of 

in complexe en /of conflictsituaties met leerlingen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht A 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Leerkracht A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

Binnen cyclus I geeft de leerkracht les aan en begeleidt (groepen) leerlingen op een 

spel- en leergerichte wijze waarbij rekening gehouden met ervaring, tempo en 

capaciteiten. Binnen cyclus II geeft de leerkracht les en begeleidt (groepen) leerlingen 

op zodanige wijze dat zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking bevorderd 

wordt. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht A geeft onderwijs, begeleidt de leerlingen, draagt zorg voor de 

onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie, neemt deel aan deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling en verricht structureel overige (coördinerende)  taken op 

een breed terrein met een meer diepgaande vakproblematiek en een duidelijke 

wisselwerking met een of meer aangrenzende werkvelden.  

 

De leerkracht A kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk  onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en 

in- en externe coördinatie en stemt deze af. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

* Cycluscoördinator; 

* Student Care Coördinator. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Onderwijs geven 

 

 bereidt lessen voor; 

 geeft les volgens algemeen gestelde voorwaarden; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende 

sociaal-culturele achtergronden; 

 kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen; 
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 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en speelt hier in de les op in; 

 onderhoudt contacten met collega-leraren in verband met collegiale consultatie; 

 geeft voorlichting aan (groepen) ouders over de situatie van het kind in het kader 

van het bevorderen van hun deskundigheid; 

 onderhoudt contacten met de medezeggenschapsraad. 

 

3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 begeleidt individuele- en groepen leerlingen, ook op een of meerdere 

specialisme(n); 

 registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt 

complexe handelingsplannen op; 

 signaleert (sociaal-)pedagogische problemen bij leerlingen, stelt de diagnose, 

biedt zelf hulp aan en verwijst zonodig na overleg door naar hulpinstanties en/of 

specialisten; 

 signaleert, stelt de diagnose en treedt op basis hiervan in contact met de 

desbetreffende specialisten, waarna begeleiding plaatsvindt van individuele 

leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften, aan de hand van 

handelingsplannen; 

 begeleidt (groepen) leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; 

 coördineert de leerlingenzorg; 

 voert thuisbezoeken uit; 

 bespreekt met ouders de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen; 

 onderhoudt regelmatig contacten met hulpinstanties, specialisten, andere 

onderwijsinstellingen; 

 overlegt met de cycluscoördinator over leerlingbegeleiding. 

 

3.3. Zorgdragen onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling 

 

 bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest doelgericht verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, 

aansluitend op de onderwijsdoelen en hanteert deze; 

 initieert - in teamverband en in overleg met betrokkenen - pedagogische koersen, 

zet deze uit en verwerkt deze in onderwijsprogramma's voor één of meerdere 

leerjaren; 

 formuleert kaders ten aanzien van les- en opvoedingsdoelen; 

 formuleert les- en opvoedingsdoelen in onderlinge samenhang; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op meerdere terreinen zoals 

maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 

levensbeschouwing en levert bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische 

werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); 

 houdt de klasseninventaris bij in verband met orkanen; 

 geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en doet voorstellen 

voor nieuwe lesmethoden en draagt zorg voor de implementatie ervan. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief aan teamvergaderingen; 

 organiseert schoolactiviteiten. 
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3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.6. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken op een  

  breed terrein met een meer diepgaande vakproblematiek en een  

  duidelijke wisselwerking met een of meer aangrenzende werkvelden 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied en doet 

(verbeter)voorstellen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) 

ingegeven werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de leerkracht A legt verantwoording af aan de schoolmanager over de kwaliteit 

van de uitvoering van het onderwijs, het leiden van leerlingen conform de 

leerdoelen, over het resultaat van de onderwijsvoorbereiding en de 

onderwijsontwikkeling, de begeleiding van (aanstaande) leraren en collega's en 

de inhoud van voorstellen aangaande de overige (coördinerende) taken; 

 de leerkracht A verricht werkzaamheden die passen binnen de onderwijswet- en -

regelgeving, kerndoelen, leerdoelen en beleidslijnen van de school; 

 De leerkracht A neemt beslissingen over/bij:het hanteren van didactische 

werkvormen en leeractiviteiten, het begeleiden van leerlingen met specifieke 

meervoudige onderwijsbehoeften, het formuleren van leerdoelen voor een of 

meerdere leerjaren,de bijdragen aan de schoolactiviteiten, de begeleiding van 

leerkrachten en collega's en de uitvoering van de overige (coördinerende) taken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen theoretische en specialistische kennis op het specifieke vakgebied; 

 vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 

 kennis van de leerstof; 

 kennis hebben van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 kennis van en inzicht in de organisatie van het werk en aanpassing daarvan op de 

voortgang van het werk in de school; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van 

hulpverlening(sinstanties); 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 communicatieve vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 

 vaardigheid, creativiteit en initiatief in het inschatten, oplossen en evalueren van 

uiteenlopende problemen; 
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 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Nederlands en 

Engels; 

 vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het coördineren van activiteiten; 

 vaardigheid in het geven van leiding. 

 

6. Contacten 

 

 met de schoolmanager over beleidsontwikkelingen, om te adviseren; 

 met collega-leerkrachten en het team, over de eigen werkzaamheden, in de vorm 

van collegiale besprekingen/consultatie, over het zorgdragen voor het 

voorbereiden en ontwikkelen van onderwijs, om overleg te voeren, de voortgang 

te bespreken en af te stemmen; 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

problemen te bespreken; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken of hen te informeren, om hun deskundigheid te bevorderen; 

 met ouders, hulpinstanties en/of specialisten, over leer- en gedrags- problemen 

van leerlingen, om knelpunten en oplossingsrichtingen te bespreken en om 

begeleiding, opvang en plaatsing te regelen 

 met de medezeggenschapscommissie, over ontwikkelingen, om deze toe te 

lichten. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau:    Funderend Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht B 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Leerkracht B 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

Binnen cyclus I geeft de leerkracht les aan en begeleidt (groepen) leerlingen op een 

spel- en leergerichte wijze waarbij rekening gehouden met ervaring, tempo en 

capaciteiten. Binnen cyclus II geeft de leerkracht les en begeleidt (groepen) leerlingen 

op zodanige wijze dat zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking bevorderd 

wordt.  

 

De leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de 

ontwikkeling en de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van 

de onderwijsdoelen conform curriculum. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht B geeft onderwijs, begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie, neemt deel aan deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling, en verricht structureel overige (coördinerende) taken die in 

een breder verband doorwerken binnen de school en raakvlakken heeft met andere 

vakgebieden. 

 

De leerkracht B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding 

en/of interne coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

* Vakleerkracht; 

* ICT Coördinatie. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Onderwijs geven 

 

 bereidt lessen voor; 

 geeft les; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 
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voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen; 

 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij, 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en speelt hier in de les op in; 

 onderhoudt contacten met collega-leraren in verband met collegiale consultatie; 

 onderhoudt contacten met de medezeggenschapscommissie. 

 

3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 begeleidt (groepen) leerlingen, ook op één specialisme; 

 registreert en evalueert de ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt 

(individuele)handelingsplannen op voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften; 

 signaleert (sociaal-)pedagogische problemen bij leerlingen, stelt de diagnose en 

biedt na overleg en in samenwerking met de leerkracht A hulp aan; 

 signaleert, diagnosticeert en begeleidt individuele leerlingen met specifieke 

problemen aan de hand van handelingsplannen; 

 begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; 

 coördineert de leerlingzorg voor de eigen groep; 

 bespreekt probleemleerlingen met de leerkracht A, de schoolmanager, cyclus 

coördinator of de student care coördinator; 

 voert thuisbezoeken uit; 

 bespreekt met ouders de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen. 

 

3.3. Bijdragen leveren aan de onderwijsvoorbereiding en de  

  onderwijsontwikkeling 

 

 bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest en hanteert doelgericht verschillende didactische werkvormen en 

leeractiviteiten, die aansluiten op de onderwijsdoelen; 

 initieert, in teamverband, een pedagogische koers uit, overlegt hierover met 

betrokkenen en verwerkt deze in (specifieke) eenjarige onderwijsprogramma's; 

 formuleert, in teamverband, les- en opvoedingsdoelen in onderlinge samenhang; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op meerdere terreinen zoals 

maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 

levensbeschouwing en levert bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische 

werkvormen en leeractiviteiten; 

 houdt de klasseninventaris bij in verband met orkanen en doet voorstellen voor 

nieuwe lesmethoden. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief aan teamvergaderingen; 

 organiseert overige schoolactiviteiten. 

 

3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 
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verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.6. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken die in een  

  breder verband doorwerken binnen de school en raakvlakken heeft  

  met andere vakgebieden. 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied en doet 

(verbeter)voorstellen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) 

ingegeven werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 De leerkracht B legt verantwoording af aan de schoolmanager over de kwaliteit 

van het lesgeven, de uitvoering van het onderwijs, het begeleiden van leerlingen 

conform de leerdoelen, over de kwaliteit van de bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, de deelname aan 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en de inhoud van 

voorstellen aangaande de overige (coördinerende) taken; 

 De leerkracht B verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet- en - 

regelgeving funderend onderwijs, kerndoelen, leerdoelen en beleidslijnen van de 

school; 

 De leerkracht B neemt beslissingen bij/over: het lesgeven, het begeleiden van 

leerlingen, het hanteren van didactische werkvormen en leeractiviteiten, de 

bijdragen aan de schoolactiviteiten, de begeleiding van de onderwijsassistent(en) 

en de uitvoering van de overige (coördinerende) taken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen theoretische en specialistische kennis op het specifieke vakgebied; 

 vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 

 kennis van de leerstof; 

 kennis hebben van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 kennis van en inzicht in de organisatie van het werk en aanpassing daarvan op 

de voortgang van het werk in de school; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen schoolorganisatie; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van 

hulpverlening(sinstanties); 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 vaardigheden in het werken in teamverband; 

 vaardigheid en initiatief in het inschatten en oplossen van uiteenlopende 

problemen; 

 vaardigheid in het opstellen van (verbeter)voorstellen; 

 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Nederlands en 

Engels; 

 vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het coördineren van activiteiten. 
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6. Contacten 

 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

problemen te bespreken; 

 met de leerkracht A en hulpverleners/specialisten, over de problematiek van 

leerlingen, om tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; 

 met de schoolmanager, over de begeleiding van de onderwijsassistent, om tot 

nadere afspraken te komen; 

 met de cycluscoördinator over de leerlingbegeleiding, om problemen te 

bespreken; 

 met collega-leerkrachten en het team, over de eigen werkzaamheden, in de vorm 

van collegiale besprekingen/consultatie, over het leveren van bijdragen aan het 

onderwijsbeleid om overleg te voeren, de voortgang te bespreken en af te 

stemmen; 

 met onderwijsassistent(en) en aanstaande collega's, in het kader van begeleiding 

om af te stemmen; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Remedial Teacher 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Remedial Teacher 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld  

over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De remedial teacherdraagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching (RT) 

programma's, verzorgt remedial teaching programma's, verzorgt individuele remedial 

teaching, biedt ondersteuning aan leerkrachten en is actief in de beheersing, 

verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen gebruik remedial teaching RT (computer) programma's 

 

 brengt de problematiek binnen de schoolorganisatie in kaart; 

 adviseert over het te voeren RT-beleid; 

 maakt het jaarplan RT-begeleiding; 

 inventariseert mogelijke programma's; 

 doet voorstellen aan het team en adviseert over de in te voeren RT 

computerprogramma's; 

 brengt verbeteringen en aanpassingen aan rekening houdend met de behoefte 

van de gebruiker; 

 introduceert de programma's bij leerkrachten; 

 fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers. 

 

3.2. Verzorgen remedial teaching programma's 

 

 voert RT-programma's in en houdt deze op peil; 

 screent, test, en deelt, door leerkrachten aangegeven leerlingen, eventueel in 

groepen in en zet vervolgacties op; 

 begeleidt leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 

 geeft taal RT aan leerlingen met taalproblemen; 

 voert overleg met de cycluscoördinatoren over RT-programma's; 

 coördineert de screening van rekenproblemen; 

 zet rekencursussen op, coördineert deze en verzamelt benodigd materiaal; 

 evalueert en verbetert materiaal; 

 begeleidt leerlingen en geeft reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 

 

3.3. Verzorgen individuele remedial teaching 

 

 roept leerlingen op die door de leerkracht/mentor zijn aangegeven; 

 begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 

 overlegt met andere betrokkenen; 
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 rapporteert met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan 

cycluscoördinatoren en leerkrachten van een cyclus; 

 neemt, indien nodig, de begeleiding over van externe orthopedagogen; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

3.4. Ondersteuning aan leerkrachten 

 

 begeleidt en traint leerkrachten die lesgeven aan taalzwakke leerlingen. 

 

3.5. Actieve instelling ten aanzien van de beheersing, verdieping en  

  verbreding van de didactische kennis en vaardigheden 

 

 blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

 de 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 remedial teacher verricht werkzaamheden binnen de kaders, zoals die zijn 

aangegeven en vastgesteld door het management; 

 de remedial teacher neemt beslissingen bij/over: het maken en aanpassen van 

leermateriaal en toetsen, de interpretatie van uitslagen van testen, de keuze voor 

soort en aard van de begeleiding van leerlingen en de opzet van training voor 

leerkrachten op het gebied van taalzwakke leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 

 kennis en inzicht van het vakgebied van desbetreffende schoolorganisatie; 

 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 schoolmanagement over de kaders waarbinnen RT plaats moet vinden 

om tot afstemming te komen; 

 met cycluscoördinatoren en leerkrachten voor afstemming en overleg rondom de 

problematiek van leerlingen; 

 met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

 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 

 

Onderwijsniveau:           Funderend Onderwijs 

Functienaam: ICT-Coördinator 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving ICT-Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De ICT coördinator adviseert over de uitvoering van het ICT-beleid, voert het ICT-

beleid uit en is belast met het begeleiden van gebruikers van geautomatiseerde 

systemenen het oplossen van storingen en problemen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Advisering over de uitvoering van het ICT-beleid 

 

 evalueert en doet voorstellen ten aanzien van de verandering van het ICT-beleid, 

mede naar aanleiding van input uit de ICT-werkgroep; 

 het, na overleg binnen de ICT-werkgroep, doen van voorstellen ten aanzien van 

de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk; 

 beoordeelt didactische software op gebruiksmogelijkheden binnen de 

schoolorganisatie; 

 geeft adviezen aan de directie, superintendent, administratie en 

onderwijsondersteunend personeel inzake de aanschaf van benodigde hard- en 

software; 

 doet voostellen ten aanzien van de aanschaf van (didactische) hard- en software; 

 bezoekt ICT-symposia en -beurzen die relevant zijn voor het onderwijs; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen 

rond ICT; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen 

rond ICT. 

 

3.2. Uitvoering ICT-beleid 

 

 promoot het internet onder leerkrachten als zeer belangrijke informatiebron bij 

het zoeken naar vakmatige ICT-toepassingen; 

 ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar en het kiezen van educatieve 

software en instrueert en begeleidt leerkrachten bij het gebruik ervan in de klas; 

 neemt initiatief ten behoeve van een tussentijdse evaluatie; 

 stelt binnen de werkgroep gebruikersplannen, procedures en handleidingen voor 

leerkrachten op; 

 ontwikkelt criteria voor beslissingen over de aanschaf van hard- en software, 

aanpassingen aan het netwerk en scholing van personeelsleden; 

 begeleidt projecten op het gebied van automatisering. 
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3.3. Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van  

 geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC – gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van softwarecontrol en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement; 

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpzoekenden) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert changemanagementprocedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, het naar aanleiding van gemelde problemen storingen aan PC- en 

randapparatuur; 

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de ICT coördinator is verantwoording schuldig aan het schoolmanagement voor 

wat betreft de kwaliteit van de adviezen over de uitvoering van het 

onderwijsgerichte ICT-beleid, over de uitvoering van het ICT- beleid en de 

begeleiding en ondersteuning van gebruikers; 

 de ICT coördinator verricht de werkzaamheden binnen het vastgestelde ICT-beleid 

van de onderwijsinstelling; 

 de ICT coördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van adviezen, het 

opstellen van handleidingen, plannen en procedures en het optimaliseren van de 

ICT-infrastructuur en de wijze waarop gebruikers worden ondersteund, 

geïnstrueerd, storingen en problemen worden opgelost, dan wel specialisten 

worden ingeschakeld. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in relatie tot het onderwijs; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van automatisering en het verhelpen van storingen (trouble shooting); 

 kennis van de in gebruik zijnde hard- en software configuraties; 

 kennis van beheersprocedures; 

 kennis en inzicht in het netwerk; 

 inzicht in de toepassingsmogelijkheden van onderwijsgericht hard- en software; 

 inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de ondersteunende activiteiten; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen; 

 vaardigheid in het schrijven van handleidingen; 

 communicatieve – en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 vaardigheid in het begeleiden van projecten op het gebied van automatisering 

binnen het onderwijs; 

 vaardigheid in het installerene van software en het verhelpen van storingen. 
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6. Contacten 

 

 met het schoolmanagement over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-

beleid om afstemming te krijgen; 

 met leerkrachten over gebruikerswensen om deze te inventariseren; 

 met leerkrachten over het gebruik van educatieve software om te instrueren en te 

begeleiden bij het gebruik in de klas; 

 met gebruikers over storingen om de oorzaak te achterhalen en deze te 

verhelpen; 

 met in- en externe ICT-relaties over ontwikkelingen in het vakgebied om 

informatie uit te wisselen; 

 met in- en 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Student Care Coördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Student Care Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Elke klas heeft een student care coördinator. De student care coördinator is het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen. 

 

De student care coördinator begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan intervisie en de 

deskundigheidsbevordering van collega’s en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leerlingbegeleiding 

 

 stuurt gericht het groepsdynamisch proces; 

 fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen met leer- en privéproblemen; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 signaleert (met het leerlingvolgsysteem) en bespreekt met de betreffende leerling 

problemen m.b.t. de studie, zoals studieresultaten, functioneren binnen de groep 

en attitude, bespreekt periodiek de voortgang van het individuele leerproces; 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 onderneemt actie bij problemen van leerlingen (voert gesprekken met leerlingen, 

signaleert aan collega's, interne begeleider) en lost in samenwerking met de 

interne begeleider (ook meer complexe) problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, de interne begeleider en 

leerkrachten;  

 neemt deel aan rapportvergaderingen en mentorenoverleg; 

 verwijst door naar andere functionarissen, zoals de leerkracht voor wat betreft 

problemen die de competentie van de student care coördinator overstijgen; 

 stelt periodiek rapportages op van elke leerling; 

 neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek; 

 voert thuisbezoeken uit. 

 

3.2. Deskundigheidsbevordering 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit; 
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 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie);  

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een proactieve rol in de samenwerking; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de student care coördinator legt verantwoording af aan de schoolmanager over de 

kwaliteit van de leerlingbegeleiding en over de intervisie en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

 de student care coördinator legt functioneel verantwoording af aan de 

cycluscoördinator over de kwaliteit van het functioneren als student care 

coördinator en de behaalde resultaten m.b.t. de leerlingbegeleiding; 

 de student care coördinator verricht de werkzaamheden binnen vastgestelde 

theoretische kaders en onderwijsmethoden, het zorgplan, onderwijs- en 

examenregelingen, instellingsplan en leerplannen; 

 de student care coördinator neemt beslissingen over/bij: het signaleren van 

problemen bij leerlingen, het ondernemen van actie hierop, het oplossen van 

problemen en het bemiddelen in conflicten en het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 kennis van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen; 

 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 beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's; 

 vaardigheid in het omgaan met conflictsituaties; 

 communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot 

betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en 

problemen op te lossen; 

 met ouders/verzorgers over studievoortgang, gedrag en problemen tijdens 

ouderavonden om af te stemmen; 

 met de cyclus coördinator over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot 

oplossingsrichtingen te komen; 

 met (inter)nationale instanties, onderwijsinstellingen, decanaten over 

vervolgstudiemogelijkheden om informatie op te vragen en uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau:          Funderend Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht C 

Salarisschaal: 8 

 

Functiebeschrijving Leerkracht C 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

Binnen cyclus I geeft de leerkracht les aan en begeleidt (groepen) leerlingen op een 

spel- en leergerichte wijze waarbij rekening gehouden wordt met ervaring, tempo en 

capaciteiten. Binnen cyclus II geeft de leerkracht les en begeleidt (groepen) leerlingen 

op zodanige wijze dat zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking bevorderd 

wordt. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht C geeft onderwijs, begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en - ontwikkeling, levert bijdragen aan de schoolorganisatie 

en neemt deel aan deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Werkzaamheden 

 

3.1. Onderwijs geven 

 

 bereidt lessen voor; 

 geeft les volgens algemeen gedefinieerde eindtermen; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen; 

 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij, 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en speelt hier in de les op in; 

 onderhoudt contacten met collega-leerkrachten in verband met collegiale 

consultatie; 

 bespreekt probleemleerlingen met de leerkracht A, de schoolmanager of de 

cycluscoördinator. 
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3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 begeleidt (groepen) leerlingen inhoudelijk en onderwijskundig; 

 registreert en evalueert de ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt 

(individuele)handelingsplannen op; 

 signaleert (sociaal-)pedagogische problemen bij leerlingen en stelt de diagnose; 

 coördineert leerlingzorg voor de eigen groep; 

 begeleidt, in overleg met de leerkracht A, de schoolmanager of de 

cycluscoördinator leerlingen met specifieke problemen; 

 voert thuisbezoeken uit; 

 bespreekt met de ouders de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen, indien 

nodig met hulp of ondersteuning van collega's. 

 

3.3. Bijdragen leveren aan de onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling 

 

 bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest en hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten die 

aansluiten op de leerdoelen; 

 levert, in teamverband, bijdragen aan het formuleren van les- en 

opvoedingsdoelen in onderlinge samenhang; 

 houdt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en levert bijdragen 

aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; 

 houdt de klasseninventaris bij in verband met orkanen en doet voorstellen voor 

de aanschaf van (leer)materiaal. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief bij teamvergaderingen; 

 organiseert mede overige schoolactiviteiten. 

 

3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief 

bereid om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

 de leerkracht C legt verantwoording af aan de schoolmanager over de 

uitvoering van het onderwijs, het begeleiden van leerlingen conform de 

leerdoelen, alsmede over de kwaliteit van de bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling; 

 de leerkracht C verricht werkzaamheden binnen in algemene termen 

gedefinieerde eindtermen, de onderwijswet- en - regelgeving funderend 

onderwijs, kerndoelen, leerdoelen en globaal geformuleerde beleidslijnen van 

de school; 

 de leerkracht C neemt beslissingen bij/over: de uitvoering van het onderwijs, 

het begeleiden van leerlingen en de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding 

en -ontwikkeling. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 praktische en theoretische kennis van het betreffende vakgebied; 

 vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 

 kennis van de leerstof; 

 kennis hebben van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 kennis van ICT; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen schoolorganisatie; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en van hulpverleningsinstanties; 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 communicatieve en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Nederlands en 

Engels; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

problemen te bespreken; 

 met collega-leerkrachten, over de eigen werkzaamheden, in de vorm van 

collegiale besprekingen/consultatie om informatie uit te wisselen; 

 met de adjunct schoolmanager en de cycluscoördinator over de uitvoering van het 

onderwijs en het begeleiden van de leerlingen om informatie uit te wisselen; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken; 

 met externe, onderwijs ondersteunende specialisten over behandelingsmethodes, 

adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te wisselen c.q. problemen te 

bespreken. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Schooladministratie Medewerker 

Salarisschaal: 5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld  

over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van de directie. 

De schooladministratiemedewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en de 

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere  

  administraties 

 

 bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

 typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

 legt dossiers aan; 

 verzorgt de post; 

 het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. een 

personeelsinformatiesysteem; 

 verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden; 

 houdt afspraken bij voor het MT en andere bijeenkomsten. 

 

3.2. Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

 verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

 vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern) belanghebbenden; 

 wint aanvullende informatie in; 

 verwerkt mutaties. 

 

3.3. Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

 geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 

 beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
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3.4. Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

 voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

 beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 

3.5. Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

 beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

 stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de 

schoolmanager voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden 

binnen de diverse administraties en de hierbij te hanteren procedures en 

werkwijzen; 

 de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van interne 

werkafspraken, administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor 

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 

inschrijving e.d.; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en leerkrachten en met derden om uitleg te geven over de 

toepassing van (inschrijvings) procedures en regelingen en om antwoord te geven 

op problemen bij inschrijving; 

 met ouders/ verzorgers en instanties over procedures en regelingen van de school 

om informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Onderwijs 

Functienaam: Onderwijsassistent 

Salarisschaal: 4 

 

Functiebeschrijving Onderwijsassistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De onderwijsassistenten worden ingezet ter ondersteuning van de leerkrachten in 

eenvoudige routinematige onderwijstaken en het begeleiden van de leerlingen in de 

eerste cyclus. 

 

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in cyclus I en II bij het op aanwijzing 

verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, de begeleiding 

van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, het leveren van een 

praktische/organisatorische bijdrage aan het klassemanagement en het verrichten 

van overige werkzaamheden die verband houden met de functie. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Ondersteuning leerkracht bij het op aanwijzing verrichten van   

  eenvoudige onderwijs taken 

 

 begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen die van de 

leerkracht instructie ontvangen hebben; 

 helpt leerlingen bij expressie-activiteiten; 

 observeert leerlingen tijdens les, pauzes en spel, signaleert problemen en 

bespreekt deze met de leerkracht; 

 assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in 

hoeken; 

 ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen; 

 helpt leerlingen bij het uitdiepen van onderwerpen; 

 begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en registreert het ontwikkelings- en 

leerproces; 

 ziet toe op handen wassen e.d.; 

 helpt bij gymnastiek met aan- en uitkleden; 

 houdt toezicht op en corrigeert gedrag tijdens pauzes e.d.; 

 inspireert leerlingen te luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te 

stellen e.d. 

 

3.2. Leveren van een praktische/ organisatorische bijdrage aan het 

klassemanagement 

 

 richt het leslokaal in en ruimt op; 

 vervaardigt illustraties e.d. voor projecten; 

 maakt lesmateriaal gereed; 

 zet materialen klaar; 

 controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt deze met de 
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leerkracht; 

 vult voorraden aan. 

 

3.3. Verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de  

  functie 

 

 ondersteunt bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, vieringen, 

festiviteiten. 

 

4. Speelruimte 

 

 de onderwijsassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de leerkracht 

waaraan ondersteuning verleend wordt over het al dan niet uitgevoerd hebben 

van de aanwijzingen van de leerkracht en over de kwaliteit van de uitvoering van 

deze aanwijzingen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende; 

 de onderwijsassistent verricht werkzaamheden op grond van specifieke afspraken 

met betrekking tot de assistentie; 

 de onderwijsassistent neemt beslissingen bij/over: het signaleren van problemen 

tijdens de les, het houden van toezicht en het corrigeren van gedrag tijdens 

pauzes, vervoer e.d. en het informeren van de leerkrachten 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; 

 vaardigheid in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover 

kunnen rapporteren; 

 vaardigheid in het invulling geven aan een assisterende functie; 

 vaardigheid in de Nederlandse en/of Engelse taal; 

 communicatieve – en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 vaardigheid in het te woord staan van leerlingen. 

 

6. Contacten 

 

 met de leerkrachten die de feitelijke aansturing van werkzaamheden tijdens de les 

geven over uit te voeren opdrachten om tot afspraken te komen; 

 met leerkrachten 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 leerkrachten over hun rol om assistentie te verlenen. 
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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
Funderend Speciaal Onderwijs 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen 

FSO 

 

3. Funderend Speciaal Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 12 

2 Directeur II HBO 11 

3 Cyclus Coördinator HBO 10 

4 Leerkracht A HBO 10 

5 Leerkracht B HBO 9 

6 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

7 Remedial Teacher HBO 9 

8 ICT-Coördinator HBO 9 

9 Student Care Coördinator HBO 9 

10 Leerkracht C HBO 8 

11 Systeembeheerder MBO-2 6 

12 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

13 Schoolverzorger MBO-2 4 

14 Klassenassistent MBO-2 3 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Directeur I 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Funderend Speciaal 

Onderwijs (FSO) met een leerlingenaantal van 300 of meer. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 – 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. 

 

De directeur is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het 

coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundig beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallig 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde  

  onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 

op het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin 

de benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

 beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

leerkrachten. 

 

3.2. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het  

  onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding 

daarvan ondernemen van actie in samenwerking met het schoolbestuur; 

 coördineert, in overleg met het schoolbestuur (de ontwikkeling van) de 
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onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen 

van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren 

beleid. 

 

3.3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid  

van de school 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4. Leidinggeven 

 

 stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de school; 

 stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

 ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

 voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

 zit vergaderingen voor; 

 handelt klachten betreffende de school af; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht coördinatoren en overige leerkrachten; 

 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

 behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat betreft de 

coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering van 

het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de directeur neemt beslissingen over de vertaling van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het opstellen van een 

meerjarenontwikkelingsplan voor de school, over de inhoud van adviezen aan het 

schoolbestuur en bij het geven van leiding aan de school. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke 

onderwijsgebieden van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur om de belangen van de school te verdedigen, nieuwe 

ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 

 met andere directeuren om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met leerkrachten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 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 leerkracht opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Directeur II 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Funderend Speciaal 

Onderwijs (FSO), met  een leerlingenaantal tot 300. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. 

 

De directeur geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de 

werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van 

onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het schoolbestuur, 

vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, 

geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van leerkrachten en geeft 

leiding aan het voltallig personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting,  

  uitvoering en evaluatie van onderwijs en beleidsontwikkelingen van  

  de school 

 

 vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

 bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

 bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse en meerjaren-

plannen . 

 

3.2. Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de  

  ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 
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 bereidt voor en voert het personele-, financiële-, en organisatorische beleid van 

de school uit; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3. Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

 initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het 

schoolbestuur; 

 adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 

3.4. Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

 onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

 bespreekt schoolorganisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

 bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 

3.5. Mede richtinggeven aan professionaliseringactiviteiten van  

  leerkrachten en ander onderwijspersoneel 

 

3.6. Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school 

 

 draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van 

medewerkers (o.a. op ICT-gebied); 

 neemt beslissingen in het kader van het integraal personeels beheer; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen 

in het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.7. Leidinggeven aan de medewerkers van de school 

 

 stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

 hanteert conflictsituaties; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de uitvoering 

van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid van 

adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden, het beschikbare(school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de directeur neemt beslissingen over de richting van de beleidsontwikkeling 

van de school, bij de keuzes voor besteding van het schoolbudget en bij het 

adviseren en informeren van het schoolbestuur. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundig 

vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

 inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

 vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met andere directeuren om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met leerkrachten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 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 leerkracht opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

 met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/ 

(scholings)instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot positie-

bepaling te komen; 

 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Cyclus Coördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Cyclus Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

onderwijs. Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij 

onderwijs in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 

2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein 

(cyclus I of II) van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen 

verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte 

instelling, actief bij aan die resultaten. De cycluscoördinator houdt het overzicht op 

het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen 

het team in het realiseren van de gewenste resultaten.  

 

De cyclus coördinator coördineert de uitvoering van onderwijsprocessen en stuurt het 

team operationeel aan, draagt mede zorg voor de afstemming van de 

onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid binnen de cyclus, 

organisert de leerlingbegeleiding en levert bijdragen aan deskundigheidsbevordering 

en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördineren uitvoering onderwijsprocessen 

 

 stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team beschreven staan; 

 organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de 

onderwijsuitvoering door het team; 

 bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen 

het team; 

 overlegt bij complexe situaties of in conflictsituaties met ouders/verzorgers, 

leerkrachten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en 

de leerlingbegeleiding betreffen. 

 

3.2. Coördineren werkzaamheden van het team 

 

 verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers; 

 ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en spreekt de 

teamleden aan op resultaten; 

 stelt draaiboeken op en ziet toe op de naleving van protocollen, richtlijnen en 
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afspraken; 

 voert de personeelszorg (o.a. voortgangsgesprekken, verzuimbegeleiding e.d.) 

uit; de hiërarchische verantwoordelijkheid (en beoordelingsgesprekken) blijft bij 

de directeur. 

 

3.3. Mede zorgdragen voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en  

  de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid binnen de cyclus 

 

 stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van de 

onderwijsrocessen en de organisatie van de leerlingbegeleiding; 

 evalueert de beleidsuitvoering door het team, rapporteert aan de directie en het 

in overleg met de directie ondernemen van actie naar aanleiding daarvan; 

 adviseert over het te voeren onderwijskundig beleid binnen de school en het 

participeren in de meningsvorming; 

 neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (ook extern), gericht op 

afstemming en aansluiting van de onderwijsprocessen. 

 

3.4. Organisatie leerlingbegeleiding 

 

 organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding uit binnen de locatie en stemt 

deze af op vakoverstijgende onderwijskundige zaken. 

 

3.5. Bijdragen leveren aan deskundigheidsbevordering en  

  competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar collega's en stagiaires toe; 

 signaleert de begeidingsbehoefte van collega's en speelt hierop in; 

 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 begeleidt stagiaires; 

 werkt samen en vervult een pro-actieve rol in de samenwerking. 

 

4. Speelruimte 

 

 de cycluscoördinator legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van 

de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen het team, de 

bruikbaarheid van beleidsadviezen, de mate waarin de uitvoerings- en 

projectplannen zijn gerealiseerd en over de competentieontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

 de cycluscoördinator verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde 

onderwijsbeleid; 

 de cycluscoördinator neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, 

bij beoordeling van het functioneren van de teamleden en bij het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van algemene onderwijskundige 

ontwikkelingen; 
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 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de ontwikkeling en 

implementatie ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 inzicht in de organisatie van het onderwijs; 

 vaardigheid in het aansturen van professionals; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoerings- en projectplannen; 

 vaardigheid in het toepassen van alle didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerkrachten/teamleden over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

 met collega-cycluscoördinatoren over de uitvoering van het onderwijs om tot 

afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

locatie en de onderwijsgemeenschap over de ontwikkeling van 

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming 

e.d. te komen; 

 met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs en de 

begeleiding om af te stemmen, tijdens ouderavonden,voorlichtingsavonden e.d of 

in complexe en /of conflictsituaties met leerlingen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht A 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Leerkracht A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend speciaal onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs 

in een ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld  over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht A geeft onderwijs, begeleidt de leerlingen, betrekt de omgeving bij de 

gedragsbeïnvloeding van de leerling, draagt zorg voor de onderwijsvoorbereiding en 

de onderwijsontwikkeling, levert bijdragen aan de schoolorganisatie, neemt deel aan 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkelingen verricht structureel overige 

(coördinerende) taken op een breed terrein met een meer diepgaande 

vakproblematiek en een duidelijke wisselwerking met een of meer aangrenzende 

werkvelden. 

 

De leerkracht A kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en 

in- en externe coördinatie (zoals bijvoorbeeld ICT Coördinatie) en stemt deze af. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Funderend) speciaal onderwijs geven 

 

 geeft les; 

 ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de 

leerling; 

 ontwikkelt daartoe eigen lesmateriaal; 

 brengt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), 

autonomie (ervaren en weten dat je zelf een probleem aankunt) en relatie (weten 

en voelen dat je gewaardeerd wordt) tot ontwikkeling; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 
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voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende 

sociaal-culturele achtergronden; 

 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en speelt hier in de les op in; 

 houdt per groep een werkdossier bij; 

 houdt mede het leerling-dossier bij. 

 

3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 geeft gedurende een schooljaar les aan en begeleidt (groepen) leerlingen in 

speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen; 

 diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, 

stelt handelingsplannen op en bespreekt de voortgang in een 

begeleidingsteam; 

 bespreekt met ouders/opvoeder de voortgang, de ontwikkeling en de 

gedragsproblemen van leerlingen; 

 onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen; 

 bespreekt in het begeleidingsteam de (gedrags)ontwikkeling van de leerling; 

 consulteert en verwerkt adviezen van deskundigen zoals logopedist, 

schoolmaatschappelijk werk en interne begeleiding; 

 bespreekt problemen van de leerling met ouders of opvoeders; 

 kan de eigen mogelijkheden en beperkingen (kwaliteiten) aangeven met 

betrekking tot het uitvoeren van de gewenste taken; 

 overlegt met de cycluscoördinator over leerlingbegeleiding. 

 

3.3. Zorgdragen onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling 

 

 denkt mee over het (meerjaren)schoolplan; 

 formuleert les- en opvoedingsdoelen voor de dagelijkse onderwijsuitvoering; 

 kiest en hanteert doelgericht verschillende didactische werkvormen en 

leeractiviteiten die aansluiten op de onderwijsdoelen; 

 levert bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in 

onderwijsprogramma's; 

 levert bijdragen aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en draagt bij aan de vertaling daarvan naar pedagogisch verantwoorde en 

didactische werkvormen en leeractiviteiten. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief aan teamvergaderingen; 

 organiseert buiten- en naschoolse activiteiten. 

 

3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 
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verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.6. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken op een  

breed terrein met een meer diepgaande vakproblematiek en een 

duidelijke wisselwerking met een of meer aangrenzende werkvelden 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied en doet 

(verbeter)voorstellen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) 

ingegeven werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de leerkracht A legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

(voortgezet) speciaal onderwijs, de opvoedende en onderwijzende activiteiten met 

betrekking tot de beïnvloeding van de leerling, het begeleiden van leerlingen 

conform de leerdoelen, over het resultaat van de onderwijsvoorbereiding en de 

onderwijsontwikkeling, de begeleiding van (aanstaande) leraren en collega's en 

de inhoud van voorstellen aangaande de overige (coördinerende) taken; 

 de leerkracht A verricht de werkzaamheden die passen binnen de onderwijswet- 

en -regelgeving, kerndoelen, leerdoelen en beleidslijnen van de school; 

 de leerkracht A neemt beslissingen over/bij: de stagnatie dan wel versnelling in 

de ontwikkeling van de leerling, bij de aanpak van het oplossen van (nieuwe) 

problemen, de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen, het 

formuleren van leerdoelen voor één of meerdere leerjaren, de bijdragen aan de 

schoolactiviteiten, de begeleiding van leerkrachten en collega's en de uitvoering 

van de overige (coördinerende) taken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 specialistische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden op het terrein van het Funderend Speciaal Onderwijs; 

 kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; 

 kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan 

met  leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school en de scholen in de 

omgeving; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van 

hulpverlening(sinstanties); 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 specialistische communicatieve vaardigheden; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 

 vaardigheid, creativiteit, en initiatief in het inschatten, oplossen en evalueren van 

uiteenlopende problemen; 

 vaardigheid in het samenwerken met andere disciplines; 

 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Engels en 

Nederlands; 

 vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen; 
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 vaardigheid in het coördineren van activiteiten. 

 

6. Contacten 

 

 met de directeur over beleidsontwikkelingen, om te adviseren; 

 met de directeur over de begeleiding/coaching van de klassenassistent(en) en/of 

onderwijsassistent(en) en over de voortgang in de contacten met 

hulpinstanties/hulpverleners, om tot nadere afspraken te komen; 

 met collega-leerkrachten en het team, over de eigen werkzaamheden, in de vorm 

van collegiale besprekingen/consultatie, over het zorgdragen voor het 

voorbereiden en ontwikkelen van onderwijs, om overleg te voeren, de voortgang 

te bespreken en af te stemmen; 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

problemen te bespreken; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken of hen te informeren, om hun deskundigheid te bevorderen; 

 met ouders, om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en 

moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te 

verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; 

 met hulpverleners/specialisten, over de problematiek van leerlingen om tot 

oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; 

 met collega's, ouders, hulpinstanties en/of specialisten, om diagnoses te 

bespreken en door te verwijzen: 

 met de medezeggenschapscommissie, over ontwikkelingen, om deze toe te 

lichten. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht B 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Leerkracht B 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht B geeft onderwijs, begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, levert bijdragen aan de 

schoolorganisatie, neemt deel aan deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling, en verricht structureel overige (coördinerende) taken die in 

een breder verband doorwerken binnen de school en raakvlakken heeft met andere 

vakgebieden. 

 

De leerkracht B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding 

en/of interne coördinatie, bijvoorbeeld ICT Coördinatie. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Funderend) speciaal onderwijs geven 

 

 geeft les; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen; 

 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij, 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 
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en speelt hier in de les op in; 

 onderhoudt contacten met collega-leraren in verband met collegiale 

consultatie; 

 onderhoudt contacten met de medezeggenschapscommissie. 

 

3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 begeleidt (groepen) leerlingen, ook op één specialisme; 

 registreert en evalueert de ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt 

(individuele)handelingsplannen op voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften; 

 signaleert (sociaal-)pedagogische problemen bij leerlingen, stelt de diagnose en 

biedt na overleg en in samenwerking met de leerkracht A hulp aan; 

 signaleert, diagnosticeert en begeleidt individuele leerlingen met specifieke 

problemen aan de hand van handelingsplannen; 

 begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; 

 coördineert de leerlingzorg voor de eigen groep; 

 bespreekt probleemleerlingen met de leerkracht A of de directeur, de cyclus 

coördinator of de student care coördinator; 

 bespreekt met ouders de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen. 

 

3.3. Bijdragen leveren aan de onderwijsvoorbereiding en de  

  onderwijsontwikkeling 

 

 bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest en hanteert doelgericht verschillende didactische werkvormen en 

leeractiviteiten, die aansluiten op de onderwijsdoelen; 

 initieert, in teamverband, een pedagogische koers uit, overlegt hierover met 

betrokkenen en verwerkt deze in (specifieke) eenjarige onderwijsprogramma's; 

 formuleert, in teamverband, les- en opvoedingsdoelen in onderlinge samenhang; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op meerdere terreinen zoals 

maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 

levensbeschouwing en levert bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische 

werkvormen en leeractiviteiten; 

 doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief aan teamvergaderingen; 

 organiseert overige schoolactiviteiten. 

 

3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 
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3.6. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken die in een  

  breder verband doorwerken binnen de school en raakvlakken heeft  

  met andere vakgebieden 

 

 verricht werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk 

 vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied en doet 

(verbeter)voorstellen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) 

ingegeven werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 De leerkracht B legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

lesgeven, de uitvoering van het (voortgezet) speciaal onderwijs, het begeleiden 

van leerlingen conform de leerdoelen, over de kwaliteit van de bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, de deelname aan 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en de inhoud van 

voorstellen aangaande de overige (coördinerende) taken; 

 De leerkracht B verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet- en - 

regelgeving funderend onderwijs, kerndoelen, leerdoelen en beleidslijnen van de 

school; 

 De leerkracht B neemt beslissingen bij/over: het lesgeven, het begeleiden van 

leerlingen, het hanteren van didactische werkvormen en leeractiviteiten, de 

bijdragen aan de schoolactiviteiten, de begeleiding van de onderwijsassistent(en) 

en de uitvoering van de overige (coördinerende) taken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen theoretische en specialistische kennis op het specifieke vakgebied; 

 vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op het 

terrein van het Funderend Speciaal Onderwijs; 

 kennis van de leerstof; 

 kennis hebben van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 kennis van en inzicht in de organisatie van het werk en aanpassing daarvan op de 

voortgang van het werk in de school; 

 kennis van ICT; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen schoolorganisatie; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van 

hulpverlening(sinstanties); 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 communicatieve vaardigheden; 

 vaardigheid en initiatief in het inschatten en oplossen van uiteenlopende 

problemen; 

 vaardigheid in het opstellen van (verbeter)voorstellen; 

 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Engels en 

Nederlands; 

 vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het coördineren van activiteiten. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 
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problemen te bespreken; 

 met collega leerkrachten en hulpverleners/specialisten, over de problematiek van 

leerlingen, om tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; 

 met collega-leerkrachten en het team, over de eigen werkzaamheden, in de vorm 

van collegiale besprekingen/consultatie, over het leveren van bijdragen aan het 

onderwijsbeleid om overleg te voeren, de voortgang te bespreken en af te 

stemmen; 

 met de cycluscoördinator over de leerlingbegeleiding, om problemen te 

bespreken; 

 met (aanstaande) collega’s, in het kader van begeleiding om af te stemmen; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken; 

 met de medezeggenschapscommissie, over ontwikkelingen, om deze toe te 

lichten. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld  over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

leerkrachten en directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Ondersteuning en begeleiding leerlingen, indirect leerkrachten en  

  directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen 

 

 voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

 participeert in het schoolteam; 

 formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

handelingsplannen op en voert deze uit; 

 leert leerkrachten problemen bij leerlingen signaleren; 

 ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

 ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

 geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties; 

 voert thuisbezoeken uit. 

 

3.2. Psycho-sociale hulpverlening aan leerlingen 

 

 brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

 helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

 bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

 voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van  

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

 verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

 pleegt in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 
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 verzorgt casemanagement; 

 bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 

 

3.3. Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en  

  uitvoering ten aanzien van de psycho-sociale hulpverlening 

 

4. Speelruimte 

 

 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; 

 de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psycho-sociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

 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; 

 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 leerkrachten die zelf probleemleerlingen begeleiden over de 

begeleiding om de hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te 

verstrekken; 

 met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

 met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het 

hulpverleningstraject; 

 met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Remedial Teacher 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Remedial Teacher 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (ZMLK) en bereidt 

deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of sociale 

werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De remedial teacher draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching (RT) 

programma's, verzorgt remedial teaching programma's, verzorgt individuele remedial 

teaching, biedt ondersteuning aan leerkrachten en is actief in de beheersing, 

verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen gebruik remedial teaching RT (computer) programma's 

 

 brengt de problematiek binnen de schoolorganisatie in kaart; 

 adviseert over het te voeren RT-beleid; 

 maakt het jaarplan RT-begeleiding; 

 inventariseert mogelijke programma's; 

 doet voorstellen aan het team en adviseert over de in te voeren RT 

computerprogramma's; 

 brengt verbeteringen en aanpassingen aan rekening houdend met de behoefte 

van de gebruiker; 

 introduceert de programma's bij leerkrachten; 

 fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers. 

 

3.2. Verzorgen remedial teaching programma's 

 

 voert RT-programma's in en houdt deze op peil; 

 screent, test, en deelt, door leerkrachten aangegeven leerlingen, eventueel in 

groepen in en zet vervolgacties op; 

 begeleidt leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 

 geeft taal RT aan leerlingen met taalproblemen; 

 voert overleg met de cycluscoördinatoren over RT-programma's; 

 coördineert de screening van rekenproblemen; 

 zet rekencursussen op, coördineert deze en verzamelt benodigd materiaal; 

 evalueert en verbetert materiaal; 

 begeleidt leerlingen en geeft reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 
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3.3. Verzorgen individuele remedial teaching 

 

 roept leerlingen op die door de leerkracht/mentor zijn aangegeven; 

 begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 

 overlegt met andere betrokkenen; 

 rapporteert met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan 

cycluscoördinatoren en leerkrachten van een cyclus; 

 neemt, indien nodig, de begeleiding over van externe orthopedagogen; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

3.4. Ondersteuning aan leerkrachten 

 

 begeleidt en traint leerkrachten die lesgeven aan taalzwakke leerlingen. 

 

3.5. Actieve instelling ten aanzien van de beheersing, verdieping en  

  verbreding van de didactische kennis en vaardigheden 

 

 blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

 de 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 remedial teacher verricht werkzaamheden binnen de kaders, zoals die zijn 

aangegeven en vastgesteld door het management; 

 de remedial teacher neemt beslissingen bij/over: het maken en aanpassen van 

leermateriaal en toetsen, de interpretatie van uitslagen van testen, de keuze voor 

soort en aard van de begeleiding van leerlingen en de opzet van training voor 

leerkrachten op het gebied van taalzwakke leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 

 kennis en inzicht van het vakgebied van desbetreffende schoolorganisatie; 

 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 schoolmanagement over de kaders waarbinnen RT plaats moet vinden 

om tot afstemming te komen; 

 met cycluscoördinatoren en leerkrachten cyclus I/II voor afstemming en overleg 

rondom de problematiek van leerlingen; 

 met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

 met de orthopedagoge over handelingsplannen van leerlingen om tot afspraken te 
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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 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: ICT-Coördinator 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving ICT-Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (ZMLK) en bereidt 

deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of sociale 

werkplaatsen. 

 

Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige leerlingen die 

auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen die zeer moeilijk 

opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) en bereidt deze 

leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of sociale 

werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De ICT coördinator adviseert over de uitvoering van het ICT-beleid en voert het ICT-

beleid uit.  

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Advisering over de uitvoering van het ICT-beleid 

 

 evalueert en doet voorstellen ten aanzien van de verandering van het ICT-beleid, 

mede naar aanleiding van input uit de ICT-werkgroep; 

 het, na overleg binnen de ICT-werkgroep, doen van voorstellen ten aanzien van 

de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk; 

 beoordeelt didactische software op gebruiksmogelijkheden binnen de 

schoolorganisatie; 

 geeft adviezen aan de directie, administratie en onderwijsondersteunend 

personeel inzake de aanschaf van benodigde hard- en software; 

 doet voorstellen ten aanzien van de aanschaf van (didactische) hard- en software; 

 bezoekt ICT-symposia en -beurzen die relevant zijn voor het onderwijs; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen rond 

ICT. 

 

3.2. Uitvoering ICT-beleid 

 

 promoot het internet onder leerkrachten als zeer belangrijke informatiebron bij 

het zoeken naar vakmatige ICT-toepassingen; 

 ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar en het kiezen van educatieve 

software en instrueert en begeleidt leerkrachten bij het gebruik ervan in de klas; 

 neemt initiatief ten behoeve van een tussentijdse evaluatie; 

 stelt binnen de werkgroep gebruikersplannen, procedures en handleidingen voor 
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leerkrachten op; 

 ontwikkelt, op advies van de systeembeheerder, criteria voor beslissingen over de 

aanschaf van hard- en software, aanpassingen aan het netwerk en scholing van 

personeelsleden; 

 begeleidt projecten op het gebied van automatisering. 

 

4. Speelruimte 

 

 de ICT coördinator is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de 

kwaliteit van de adviezen over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid 

en over de uitvoering van het ICT- beleid; 

 de ICT coördinator verricht de werkzaamheden binnen het vastgestelde ICT-beleid 

van de onderwijsinstelling; 

 de ICT coördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van adviezen, het 

opstellen van handleidingen, plannen en procedures en het optimaliseren van de 

ICT-infrastructuur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in relatie tot het onderwijs; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van automatisering; 

 inzicht in de toepassingsmogelijkheden van onderwijsgericht hard- en software; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen; 

 vaardigheid in het schrijven van handleidingen; 

 vaardigheid in het begeleiden van projecten op het gebied van automatisering 

binnen het onderwijs. 

 

6. Contacten 

 

 met directie over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid om 

afstemming te krijgen; 

 met leerkrachten over gebruikerswensen om deze te inventariseren; 

 met leerkrachten over het gebruik van educatieve software om te instrueren en te 

begeleiden bij het gebruik in de klas; 

 met in- en externe ICT-relaties over ontwikkelingen in het vakgebied om 

informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Student Care Coördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Student Care Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (ZMLK) en bereidt 

deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of sociale 

werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

Elke klas heeft een student care coördinator. De student care coördinator is het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen. 

 

De student care coördinator begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan intervisie en de 

deskundigheidsbevordering van collega’s en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leerlingbegeleiding 

 

 stuurt gericht het groepsdynamisch proces; 

 fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen met leer- en privéproblemen; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 signaleert (met het leerlingvolgsysteem) en bespreekt met de betreffende leerling 

problemen m.b.t. de studie, zoals studieresultaten, functioneren binnen de groep 

en attitude, bespreekt periodiek de voortgang van het individuele leerproces; 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 onderneemt actie bij problemen van leerlingen (voert gesprekken met leerlingen, 

signaleert aan collega's, interne begeleider) en lost in samenwerking met de 

interne begeleider (ook meer complexe) problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, de interne begeleider en 

leerkrachten;  

 neemt deel aan rapportvergaderingen en mentorenoverleg; 

 verwijst door naar andere functionarissen, zoals de leerkracht voor wat betreft 

problemen die de competentie van de student care coördinator overstijgen; 

 stelt periodiek rapportages op van elke leerling; 

 neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek; 

 voert thuisbezoeken uit. 
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3.2. Deskundigheidsbevordering 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit; 

 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie);  

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een proactieve rol in de samenwerking; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de student care coördinator legt verantwoording af aan de directeur over de 

kwaliteit van de leerlingbegeleiding en over de intervisie en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

 de student care coördinator legt functioneel verantwoording af aan de 

cycluscoördinator over de kwaliteit van het functioneren als student care 

coördinator en de behaalde resultaten m.b.t. de leerlingbegeleiding; 

 de student care coördinator verricht de werkzaamheden binnen vastgestelde 

theoretische kaders en onderwijsmethoden, het zorgplan, onderwijs- en 

examenregelingen, instellingsplan en leerplannen; 

 de student care coördinator neemt beslissingen over/bij: het signaleren van 

problemen bij leerlingen, het ondernemen van actie hierop, het oplossen van 

problemen en het bemiddelen in conflicten en het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 kennis van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen; 

 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 beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's; 

 vaardigheid in het omgaan met conflictsituaties; 

 communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 
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6. Contacten 

 

 met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot 

betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en 

problemen op te lossen; 

 met ouders/verzorgers over studievoortgang, gedrag en problemen tijdens 

ouderavonden om af te stemmen; 

 met de cyclus coördinator over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot 

oplossingsrichtingen te komen; 

 met (inter)nationale instanties, onderwijsinstellingen, decanaten over 

vervolgstudiemogelijkheden om informatie op te vragen en uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Leerkracht C 

Salarisschaal: 8 

 

Functiebeschrijving Leerkracht C 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I: 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De leerkracht kan werkzaam zijn binnen één van de 2 cycli. De leerkrachten dragen 

de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 

van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de onderwijsdoelen conform 

curriculum. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen leerkrachten: de leerkracht A, de 

leerkracht B en de leerkracht C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door 

ervaring en expertise en anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen 

geleverd worden aan de leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het 

verrichten van coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De leerkracht C geeft speciaal onderwijs, begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan de 

 onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en 

neemt deel aan deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Funderend) speciaal onderwijs geven 

 

 geeft les volgens algemeen gedefinieerde eindtermen; 

 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 

 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen; 

 structureert en coördineert de activiteiten van de leerlingen en organiseert en 

plant deze in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

 kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij, 

cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing 

en speelt hier in de les op in; 

 onderhoudt contacten met collega-leerkrachten in verband met collegiale 

consultatie; 

 bespreekt probleemleerlingen met de leerkracht A of de directeur. 
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3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 begeleidt (groepen) leerlingen inhoudelijk en onderwijskundig; 

 registreert en evalueert de ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt 

(individuele)handelingsplannen op; 

 signaleert (sociaal-)pedagogische problemen bij leerlingen en stelt de diagnose; 

 coördineert leerlingzorg voor de eigen groep; 

 begeleidt, in overleg met de leerkracht A of de directeur, leerlingen met specifieke 

problemen; 

 bespreekt met de ouders de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen, indien 

nodig met hulp of ondersteuning van collega's. 

 

3.3. Bijdragen leveren aan de onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling 

 

 bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest en hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten die 

aansluiten op de leerdoelen; 

 levert, in teamverband, bijdragen aan het formuleren van les- en 

opvoedingsdoelen in onderlinge samenhang; 

 houdt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en levert bijdragen 

aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; 

 doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan de schoolorganisatie 

 

 participeert actief bij teamvergaderingen; 

 organiseert mede overige schoolactiviteiten. 

 

3.5. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief 

bereid om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan her- en bijscholingsactiviteiten; 

 werkt samen; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

 de leerkracht C legt verantwoording af aan de directeur over de uitvoering van 

het speciaal onderwijs, het begeleiden van leerlingen conform de leerdoelen, 

alsmede over de kwaliteit van de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en -

ontwikkeling; 

 de leerkracht C verricht werkzaamheden binnen in algemene termen 

gedefinieerde eindtermen, de onderwijswet- en - regelgeving funderend 

onderwijs, kerndoelen, leerdoelen en globaal geformuleerde beleidslijnen van de 

school; 

 de leerkracht C neemt beslissingen bij/over: de uitvoering van het speciaal 

onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de bijdragen aan de 

onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 praktische en theoretische kennis van het betreffende vakgebied; 

 vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op het 

terrein van het Funderend Speciaal Onderwijs; 

 kennis van de leerstof; 

 kennis hebben van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 kennis van ICT; 

 inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen schoolorganisatie; 

 inzicht in en kennis van de organisatie en van hulpverlening(sinstanties); 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 communicatieve vaardigheden; 

 schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de talen Engels en 

Nederlands; 

 vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. 

problemen te bespreken; 

 met collega-leerkrachten, over de eigen werkzaamheden, in de vorm van 

collegiale besprekingen/consultatie om informatie uit te wisselen; 

 met de directeur en de cycluscoördinator over de uitvoering van het onderwijs en 

het begeleiden  van de leerlingen om informatie uit te wisselen; 

 met ouders, om met hen de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 

bespreken; 

 met externe, onderwijs ondersteunende specialisten over behandelingsmethodes, 

adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te wisselen c.q. problemen te 

bespreken. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Systeembeheerder 

Salarisschaal: 6 

 

Functiebeschrijving Systeembeheerder 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De systeembeheerder is belast met het begeleiden van gebruikers van 

geautomatiseerde systemen en het oplossen van storingen en problemen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van  

  geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 helpt nieuwe applicaties opstarten en geeft uitleg daarover; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van softwarecontrol en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement; 

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert changemanagementprocedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, het naar aanleiding van gemelde problemen storingen aan PC- en 

randapparatuur; 

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de systeembeheerder is verantwoording schuldig aan de directeur 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 systeembeheerder werkt binnen voorschriften en regels die van belang zijn 

voor het beheer, de ondersteuning van gebruikers en de omgang met apparatuur 
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en systemen; 

 de systeembeheerder 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Schooladministratie Medewerker 

Salarisschaal: 5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van de directie.  

 

De schooladministratiemedewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en de  

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere    

  administraties 

 

 bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

 typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

 legt dossiers aan; 

 verzorgt de post en e-mail; 

 het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. een 

personeelsinformatiesysteem; 

 verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden; 

 houdt afspraken bij voor het MT en andere bijeenkomsten. 

 

3.2. Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

 verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

 vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern) belanghebbenden; 

 wint aanvullende informatie in; 

 verwerkt mutaties. 
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3.3. Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

 geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 

 beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 

 

3.4. Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

 voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

 beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studieaangelegenheden. 

  

3.5. Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

 beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

 stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de directeur 

voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen de 

diverse administraties en de hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 

 de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van interne 

werkafspraken, administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor 

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 inschrijving e.d.; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en leerkrachten en met derden om uitleg te geven over de 

toepassing van (inschrijvings) procedures en regelingen en om antwoord te geven 

op problemen bij inschrijving; 

 met ouders/ verzorgers en instantie over procedures en regelingen van de school 

om informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Schoolverzorger 

Salarisschaal: 4 

 

Functiebeschrijving Schoolverzorger 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De schoolverzorger 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 en verricht op verzoek incidenteel op een school 

voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

De schoolverzorger verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe 

aangewezen leidinggevende. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van  

  het gebouw 

 

 beheert alle sleutels, codes e.d.; 

 begeleidt derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 

 schakelt, na goedkeuring, derden in bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen en begeleidt hen; 

 onderzoekt gebreken en storingen en verhelpt zonodig, dan wel schakelt derden 

in; 

 houdt vrij en ziet toe op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 

 verleent hulp bij calamiteiten, EHBO; 

 ziet toe op de toegankelijkheid van kluisjes; 

 houdt toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 

 

3.2. Ondersteunende diensten 

 

 neemt op, verbindt desgewenst door, en beantwoordt de telefoon conform vooraf 

gemaakte afspraken, o.a. door het maken van notities; 

 noteert absenten; 

 voert inkoopopdrachten uit; 

 haalt de post op en brengt die weg; 

 kopieert lesmateriaal; 

 signaleert schoon te maken onderdelen; 

 stuurt de schoonmaakmedewerkers aan; 
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 lost aangebrachte vernielingen zelfstandig op of draagt oplossingen voor; 

 ondersteunt bij ouderavonden e.d. 

 

3.3. Optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen 

 

 grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte 

afspraken; 

 bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 

 begeleidt geschorste leerlingen. 

 

3.4. Op verzoek incidenteel verrichten van op een school voorkomende  

  overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schoolverzorger legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen 

leidinggevende over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de 

naleving van regels en afspraken; 

 de schoolverzorger verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, 

regels en voorschriften; 

 de schoolverzorger 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- en portierdiensten 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; 

 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 ongeregeldheden; 

 vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

6. Contacten 

 

 met leerkrachten 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 

 

Onderwijsniveau: Funderend Speciaal Onderwijs 

Functienaam: Klassenassistent 

Salarisschaal: 3 

 

Functiebeschrijving Klassenassistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een schoolorganisatie voor funderend 

speciaal onderwijs. Het funderend speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerplichtige 

leerlingen die auditief of meervoudige gehandicapt (Mytyl) zijn en/of aan leerlingen 

die zeer moeilijk opvoedbaar (MOK/ZMOK) zijn en/of zeer moeilijk lerend (MLK/ZMLK) 

en bereidt deze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs of op de arbeidsmarkt of 

sociale werkplaatsen. 

 

Het funderend onderwijs biedt ontwikkelingsgericht en selectievrij onderwijs in een 

ononderbroken leerweg aan leerlingen van 4 - 12 jaar, verdeeld over 2 cycli: 

Cyclus I : 4 tot 8 jarigen; 

Cyclus II: 8 tot 12 jarigen. 

 

De klassenassistent werkt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

De klassenassistent verzorgt, op aanwijzing van de leerkracht, individuele leerlingen, 

assisteert de leerkracht, brengt, op aanwijzing van de leerkracht, de lesruimte 

(huishoudelijk) op orde, bezoekt vergaderingen en is actief bij activiteiten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Op aanwijzing van de leerkracht individuele leerlingen verzorgen 

 

 verricht eenvoudige routinematige, verzorgende taken zoals het helpen bij het 

vastmaken van de veters van de schoenen en omkleden bij de kinderen bij 

gymnastiek of het helpen bij het naar de wc gaan. 

 

3.2. Assisteren leerkracht 

 

 houdt toezicht en begeleidt gedrag van leerlingen tijdens de les binnen en buiten 

de school (bijvoorbeeld bij gymnastiek buiten); 

 rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de 

leerkracht en houdt dit zonodig in overleg met de leerkracht bij; 

 begeleidt leerlingen in en buiten school. 

 

3.3. Op aanwijzingvan de leerkracht (huishoudelijk) op orde brengen  

  lesruimte 

 

 zet onderwijsmateriaal klaar en ruimt op. 

 

3.4. Bezoeken vergaderingen en actief bij activiteiten 

 

 neemt deel aan schoolvergaderingen; 

 neemt deel aan buiten- en naschoolse activiteiten. 

 

4. Speelruimte 

 

 de klassenassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de leerkracht 
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over de correcte verzorging van de leerlingen, de assistentie van de leerkracht en 

het klaarzetten van het juiste onderwijsmateriaal; 

 de klassenassistent verricht werkzaamheden binnen gedetailleerde werkinstructies 

en aanwijzingen; 

 de klassenassistent neemt beslissingen bij het controleren van de uitgevoerde 

verzorgingswerkzaamheden bij de leerlingen, bij het rapporteren aan de 

leerkracht over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de 

leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 praktisch gerichte kennis van de aanpak van de verzorgingstaken; 

 bekend met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; 

 vaardigheid in het uitvoeren van de gevraagde verzorgingstaken; 

 vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen 

rapporteren; 

 vaardig in het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. 

 

6. Contacten 

 

 met de leerling(en) over de verzorging om hen te vertellen wat hij/zij gaat doen 

bij hem/haar; 

 met de leerling(en) ter voorbereiding op de verzorging om te weten te komen of 

er rekening gehouden moet worden met specifieke omstandigheden; 

 met de leerkracht om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de 

lessituatie door te geven; 

 met andere collegae die binnen de school werken (administratieve kracht, 

conciërge) in verband met de uitvoering van praktische zaken (administratief 

verwerken van rapportages van kinderen, organiseren van huishoudelijke taken); 

 met ouders in verband met halen en brengen van de leerlingen en het geven van 

algemene informatie over het verloop van de dag en bijzonderheden (ruzies met 

andere kinderen e.d./plagen e.d.). 
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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen 

VSO 

4. Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur l HBO 12 

2 Directeur ll HBO 11 

3 Adjunct Directeur l HBO 11 

4 Innovatiecoördinator HBO 11 

5 Adjunct Directeur ll HBO 10 

6 Cycluscoördinator HBO 10 

7 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

8 Decaan HBO 10 

9 Remedial Teacher HBO 10 

10 Student Care Coördinator HBO 10 

11 Docent A HBO 10 

12 Docent B HBO 9 

13 Stagebegeleider HBO 9 

14 Mentor HBO 9 

15 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

16 ICT-Coördinator HBO 9 

17 Docent C HBO 8 

18 Systeembeheerder MBO-2 6 

19 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

20 Schoolverzorger MBO-2 4 

21 Klassenassistent MBO-2 3 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Directeur I 

Salarisschaal:  12 

 

Functiebeschrijving Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) met een leerlingenaantal van 300 of meer. 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur- samen met de (adjunct) 

directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het 

coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundige beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallig 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school 

vastgestelde onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

• organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

• beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundige beleid van de school 

 

• analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de adjunct-directeur en het 

schoolbestuur; 
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• coördineert, in overleg met de adjunct-directeur en het schoolbestuur (de 

ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen 

en andere delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

• informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de school 

 

• draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door 

analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

• voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv. pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens en roosters. 

 

3.4. Leidinggeven 

 

• stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de school; 

• stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

• bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

• ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

• voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school;  

• zit vergaderingen voor; 

• handelt klachten betreffende de school af; 

• verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

• stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige docenten; 

• ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

• behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

• de directeur is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat betreft de 

coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering van 

het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale 

beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

• de directeur neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering 

van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze op de 

school beschreven staat, bij het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan 

voor de school, over de inhoud van adviezen aan het schoolbestuur en bij het 

geven van leiding aan de school. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

• kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

• inzicht in taak en werkwijze van de school; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

• met het schoolbestuur en de adjunct-directeur om de belangen van de school te 

verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 

• met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Directeur II 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) met een leerlingenaantal tot 300. 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur- samen met de (adjunct) 

directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de 

werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van 

onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het schoolbestuur, 

vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, 

geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van leerkrachten en geeft 

leiding aan het voltallige personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting, 

uitvoering en evaluatie van onderwijs en beleidsontwikkelingen van 

de school 

 

• vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

• bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

• bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

• bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse en 

meerjarenplannen. 

 

3.2. Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

• stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

• voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

• bereidt voor en voert het personeels-, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit; 
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• draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

• verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3. Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

• initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het schoolbestuur;  

• adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 

3.4. Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

• onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

• bespreekt schoolorganisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

• bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 

3.5. Mede richtinggevend aan professionaliseringactiviteiten van 

leerkrachten/ docenten en ander onderwijspersoneel 

 

3.6. Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school. 

 

• draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers 

(o.a. op ICT-gebied); 

• neemt beslissingen in het kader van het integraal personeelsbeheer; 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen in 

het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

• bestudeert relevante vakliteratuur; 

• Leidinggeven aan de medewerkers van de school; 

• stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

• hanteert conflictsituaties; 

• voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte  

 

• de directeur legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid van 

adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden, het beschikbare (school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

• de directeur neemt beslissingen over de richting van de beleidsontwikkeling van 

de school, bij de keuzes voor besteding van het schoolbudget en bij het adviseren 

en informeren van het schoolbestuur. 

 

5. Kennis en vaardigheden  

 

• diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 
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• kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundige 

vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

• inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

• inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

• inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

• vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

• vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

• vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten  

 

• met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken;  

• met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

• 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden;  

• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

• met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/ 

(scholings)instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot positie-

bepaling te komen; 

• met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Adjunct Directeur I  

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) met een leerlingenaantal van 300 of meer. 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur - samen met de (adjunct) 

directeur - een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan de voor 

de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de directeur bij 

diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Mede invulling en uitvoering geven aan de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren aan de school; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

• organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding en de afstemming hierover op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

• adviseert over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundige beleid van de school 

 

• analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de directeur en het schoolbestuur; 
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• coördineert, in overleg met de directeur en het schoolbestuur (de ontwikkeling 

van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

• informeert en adviseert de directeur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.3. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school 

 

• draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid;  

• levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; adviseert, gevraagd 

en ongevraagd, de directeur over algemene beleidszaken zoals: financiën & 

beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;voert één of 

meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv. pr-taken, boekenfonds, 

internationalisering, examens en roosters. 

 

3.4. Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct directeur is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft 

het mede realiseren van het onderwijsbeleid van de school, het mede uitvoering 

geven aan het centrale beleid en de mede geleverde bijdrage aan de ontwikkeling 

en uitvoering van het centrale beleid van de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en specifiek vastgestelde centrale 

kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

• de adjunct directeur neemt beslissingen over het mede vertalen van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het mede opstellen van 

meerjarenontwikkelingsplannen voor de school en over de inhoud van adviezen 

aan de directeur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype;  

• kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de school en het van toepassing 

zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken ( opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

• inzicht in taak en werkwijze van de school; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 
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• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

• met de directeur om onderwijskundig beleid van de school mede te ontwikkelen 

en de uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Innovatiecoördinator 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Innovatiecoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De innovatiecoördinator coördineert de afstemming en uitvoering van onderwijs 

innovatieprocessen, draagt informatie over en onderhoudt contacten over 

onderwijsvernieuwing(en) en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van betrokken collega's. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie, afstemming en uitvoering onderwijs innovatieprocessen 

 

• inventariseert de stand van zaken m.b.t. de invoering van 

onderwijsvernieuwing(en), bepaalt in samenwerking met de coördinatoren de 

benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling; 

• stelt op basis hiervan uitvoeringsplannen op, rekening houdend met de centraal 

vastgestelde kaders en stemt deze met betrokkenen en directie af; 

• werkt, in samenwerking met de coördinatoren, gebruiksdocumenten uit ( 

profielwerkstuk, praktische opdrachten, schooltaalbeleid, 

uitwisselingsprogramma's e.d.) en draagt zorg voor invoering hiervan; 

• stuurt de diverse uitvoeringsprocessen aan (w.o. de aanschaf van methoden, 

leermiddelen en inventaris van de secties), bewaakt de voortgang op basis van 

tijd en kwaliteit en neemt passende maatregelen bij (dreigende) afwijkingen en 

knelpunten; 

• informeert periodiek betrokkenen en directie over de voortgang van 

onderwijsvernieuwingsprocessen gedurende het schooljaar en stelt tussentijdse 

verantwoordingen hierover op; 

• informeert en adviseert de directie over de implementatie van beleidsmaatregelen 

vanuit de overheid en het schoolbestuur in het kader van innovaties, doet 

aanpassingsvoorstellen en stuurt na afstemming de uitvoeringsplannen bij; 

• verbetert de randvoorwaarden (w.o. de facilitering door de mediabibliotheek) om 

te komen tot een optimaler functioneren van het onderwijs. 

 

3.2. Informatie overdragen en contacten onderhouden over  

onderwijsvernieuwing(en) 

 

• organiseert schoolconferenties over onderwijsvernieuwingsprocessen en voert 

deze mede uit; 

• onderhoudt in- en externe contacten met andere scholen, gericht op afstemming 

en aansluiting van de onderwijsvernieuwingsprocessen en volgt afspraken op.  
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3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

• zoekt pro-actief contact met collega's, praat met collega's over problemen en 

wisselt ervaringen uit; 

• treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

• geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing;  

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

• bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

• de innovatiecoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat 

betreft de kwaliteit van de werkzaamheden, de inhoud van de adviezen en de 

mate waarin de uitvoeringsplannen binnen vastgestelde centrale kaders zijn 

afgestemd en gerealiseerd; 

• de innovatiecoördinator verricht werkzaamheden binnen centraal vastgestelde 

kaders van (onderwijskundig) beleid (w.o. landsbesluiten); 

• de innovatiecoördinator neemt beslissingen bij/over: de benodigde aanpak, 

werkwijze en werkverdeling, te treffen maatregelen bij (dreigende)afwijkingen en 

knelpunten, de inhoud van aanpassingsvoorstellen, het coördineren en afstemmen 

van de werkzaamheden en de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis op het eigen vakgebied en van 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van proces- en innovatiemanagement, didactische methoden en technieken 

en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 

• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en vaardigheid in de 

uitvoering ervan; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het aansturen van vernieuwingstrajecten en het inspelen op 

veranderend onderwijsbeleid; 

• vaardigheid in het opstellen van adviezen, (aanpassings)voorstellen en 

verantwoordingsrapportages; 

• vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

• vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

• met directie en coördinatoren over de invoering van onderwijsvernieuwing(en) 

binnen de school om tot onderlinge afstemming te komen; 

• met het team over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

• met collega-coördinatoren over de uitvoering van innovatieprocessen om tot 

afstemming te komen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

schoolorganisatie over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 
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• met betrokkenen in het kader van onderwijsvernieuwingen om af te stemmen 

tijdens voorlichtingsavonden e.d.  
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Adjunct Directeur II 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) met een leerlingenaantal tot 300. 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur- samen met de (adjunct) 

directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie 

van het onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of meerdere 

toegewezen beleidsterreinen op basis van afspraken met de directeur, geeft mede 

richting aan de schoolorganisatie, geeft desgewenst zelf ook invulling aan het 

onderwijsleerproces en vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens 

afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Mede vormgeven aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het  

onderwijs binnen de school 

 

• stelt mede de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag op; 

• geeft aan en interpreteert leerlingprognoses; 

• stelt een schoolplan en een schoolgids op; 

• coördineert bij vernieuwingsactiviteiten; 

• ondersteunt docenten; 

• adviseert over en faciliteert leerling-zaken en -zorg; 

• geeft vorm aan werkoverleg, organisatie en onderwijskundige overlegstructuur; 

• bereidt het onderwijskundig jaarverslag voor. 

 

3.2. Zorgdragen voor de invulling en uitvoering van één of meerdere  

toegewezen beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën  

en/of ICT) op basis van afspraken met de directeur 

 

Onderwijs: 

• levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsaanbod; 

• brengt programmering van de lessen tot stand; 

• organiseert en zit overleg voor; 

• faciliteert en neemt (zonodig ) deel aan de professionaliseringactiviteiten van het 

onderwijsteam; 
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• bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; 

• verzorgt informatie en/of het faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten 

het afgebakende onderwijsaanbod; 

• voert functioneringsgesprekken met docenten. 

 

Personeel: 

• voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit; 

• bewaakt de taakomvang en -belasting; 

• begeleidt mede sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot 

personeelszorg; 

• begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken; 

• bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid etc.; 

• doet voorstellen voor na- en omscholing. 

 

Financiën: 

• stelt het formatieplan op; 

• verantwoordt de personeelsadministratie; 

• beheert mede het toegekende budget; 

• adviseert over de toekenning van beloningen. 

 

ICT: 

• faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 

 

3.3. Mede richtinggevend aan de schoolorganisatie 

 

• neemt deel aan voor de school relevante contacten en netwerken; 

• verzorgt mede het voorlichtingsbeleid; 

• organiseert huishoudelijke zaken; 

• stelt kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie. 

 

3.4. Geeft desgewenst zelf ook invulling aan het onderwijsleerproces 

 

3.5. Vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens  

afwezigheid 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van 

het opgedragen en afgeronde takenpakket; 

• de adjunct-directeur verricht werkzaamheden binnen de door het schoolbestuur 

specifiek geformuleerde beleidslijnen, het vastgestelde (school)budget en de 

wetgeving; 

• de adjunct-directeur neemt beslissingen bij/over: de analyse van problemen en 

vraagstukken en het bepalen van oplossingen c.q. alternatieven binnen de 

vastgestelde begroting en managementafspraken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• diepgaande of brede kennis van de ontwikkelingen in het van toepassing zijnde 

onderwijs; 

• kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het van 

toepassing zijnde onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, en/of ICT) en 

van relevante aanverwante beleidsterreinen; 
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• inzicht in de organisatie van het van toepassing zijnde onderwijs; 

• inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

• inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

• vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

• vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

• vaardigheid in het onderhouden van contacten. 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur over de uitvoering van taken om tot nadere afspraken te komen; 

• met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en 

(financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te spreken; 

• met docenten over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te 

komen; 

• met ouders om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en 

moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en desgewenst 

medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van 

de leerling. 



 

 

 

  

121 

 

 

1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Cyclus Coördinator 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Cyclus Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein 

(cyclus I of II) van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen 

verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte 

instelling, actief bij aan die resultaten. De cycluscoördinator houdt het overzicht op 

het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen 

het team in het realiseren van de gewenste resultaten. 

 

De cycluscoördinator coördineert de uitvoering van onderwijsprocessen en stuurt het 

team operationeel aan, draagt mede zorg voor de afstemming van de 

onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid binnen de cyclus, 

organiseert de leerlingbegeleiding en levert bijdragen aan deskundigheidsbevordering 

en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördineren uitvoering onderwijsprocessen 

 

• stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team beschreven staan; 

• organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de 

onderwijsuitvoering door het team; 

• bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het 

team; 

• overlegt bij complexe situaties of in conflictsituaties met ouders/verzorgers, 

leerkrachten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de 

leerlingbegeleiding betreffen. 

 

3.2. Coördineren werkzaamheden van het team 

 

 verdeelt de werkzaamheden over de medewerkers; 

 ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en spreekt de teamleden 

aan op resultaten; 

 stelt draaiboeken op en ziet toe op de naleving van protocollen, richtlijnen en 

afspraken; 
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 voert de personeelszorg (o.a. voortgangsgesprekken, verzuimbegeleiding e.d.) 

uit; de hiërarchische verantwoordelijkheid (en beoordelingsgesprekken) blijft bij 

de directeur. 

 

3.3. Mede zorgdragen voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en 

de ontwikkeling van het (onderwijs) beleid 

 

• stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van de 

onderwijsprocessen en de organisatie van de leerlingbegeleiding; 

• evalueert de beleidsuitvoering door het team, rapporteert aan de directeur en het 

in overleg met het management ondernemen van actie naar aanleiding daarvan; 

• adviseert over het te voeren onderwijskundig beleid binnen de school en het 

participeren in de meningsvorming; 

• neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (ook extern), gericht op 

afstemming en aansluiting van de onderwijsprocessen. 

 

3.4. Organisatie leerlingbegeleiding 

 

• organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding uit binnen de school en stemt 

deze af op vakoverstijgende onderwijskundige zaken. 

 

3.5. Bijdragen leveren aan deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

• zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

• vervult een coachende rol naar collega's en stagiaires toe; 

• signaleert de begeleidingsbehoefte van collega's en speelt hierop in; 

• neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie);  

• begeleidt stagiaires; 

• werkt samen en vervult een pro-actieve rol in de samenwerking. 

 

4. Speelruimte 

 

• de cycluscoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur over de kwaliteit 

van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen het team, de 

bruikbaarheid van beleidsadviezen, de mate waarin de uitvoerings- en 

projectplannen zijn gerealiseerd, over de competentieontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

• de cycluscoördinator verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde 

onderwijsbeleid; 

• de cycluscoördinator neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen het team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, 

bij beoordeling van het functioneren van de teamleden en bij het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van algemene onderwijskundige 

ontwikkelingen; 
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• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de ontwikkeling en 

implementatie ervan; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• inzicht in de organisatie van het onderwijs; 

• vaardigheid in het aansturen van professionals; 

• vaardigheid in het opstellen van uitvoerings- en projectplannen. 

• vaardigheid in het toepassen van alle didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

• vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

• vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met docenten/teamleden over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

 met collega-cycluscoördinatoren over de uitvoering van het onderwijs om tot 

afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden;  

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen locatie en 

de onderwijsgemeenschap over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen;  

 met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs en de 

begeleiding om af te stemmen, tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden e.d. 

of in complexe en /of conflictsituaties met leerlingen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau:  Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:   Intern Begeleider /Leerlingbegeleider 

Salarisschaal:   10 

 

Functiebeschrijving Intern begeleider/ Leerlingbegeleider 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De uitvoering van de leerlingenbegeleiding vindt plaats door coördinatoren, 

leerkrachten/mentoren onder leiding van een interne begeleider. Het accent van de 

begeleiding ligt op het bieden van zorg aan leerlingen met leer- en 

gedragsproblemen. 

 

De intern begeleider/ leerlingbegeleiding begeleidt en adviseert leerlingen met studie- 

en gedragsproblemen, geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als 

collectief gericht) aan leerlingen en ouders, bevordert de deskundigheid van docenten 

op het terrein van leerlingbegeleiding en neemt deel aan het overleg over het 

begeleiden van leerlingen in het preventieteam. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Begeleiding en advisering van leerlingen met studie- en  

gedragsproblemen 

 

 begeleidt leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, huiselijke problemen of het gedrag; 

 zoekt naar oplossingen voor individuele problemen; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van leerlingbegeleiding; 

 adviseert over instroom van leerlingen met specifieke problemen (intake); 

 verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle relevante 

gegevens over de problematiek van de leerling als deel van het 

leerlingvolgsysteem; 

 begeleidt mentoren bij het omgaan met probleemleerlingen; 

 onderhoudt contacten met ouders; 

 adviseert de directie over het beleid ten aanzien van probleemleerlingen binnen de 

school;  

 onderhoudt externe contacten met hulpverleningsinstanties. 

 

3.2. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief  

gericht) aan leerlingen en ouders 

 

 draagt zorg voor specifieke informatie over probleemleerlingen in de klas voor 

mentoren aan het begin van het leerjaar; 

 informeert ouders/ verzorgers over jeugdproblematiek tijdens (algemene) 

ouderavonden en/of via eigen publicaties van de school; 
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 verstrekt informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers over 

hulpverleningsinstanties; 

 verzamelt, rubriceert en actualiseert documentatiemateriaal over 

leerlingbegeleiding. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering van docenten op het terrein van  

leerlingbegeleiding 

 stelt materiaal samen voor vakdocenten en mentoren in het kader van 

leerlingbegeleiding;  

 informeert docenten en mentoren over hulpverleningsinstanties (sociale kaart Sint 

Maarten). 

 

3.4. Neemt deel aan het overleg over het begeleiden van leerlingen in het  

preventieteam 

 

4. Speelruimte  

 

 de intern begeleider/ leerlingbegeleider legt verantwoording af aan de (algemeen) 

directeur over de kwaliteit van de begeleiding en advisering van leerlingen met 

studie- en gedragsproblemen, de in- en externe voorlichting en de 

deskundigheidsbevordering van docenten en mentoren en de deelname aan het 

overleg over het begeleiden van leerlingen in het preventieteam binnen het voor 

de schoolorganisatie vastgestelde onderwijsbeleid en de algemene richtlijnen voor 

de coördinatie van de uitvoering van de leerlingbegeleiding; 

 de intern begeleider/ leerlingbegeleider verricht werkzaamheden binnen het voor 

de schoolorganisatie vastgestelde onderwijsbeleid en de algemene richtlijnen voor 

de coördinatie van de uitvoering van de leerlingbegeleiding; 

 de intern begeleider/ leerlingbegeleider 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 externe instantie kunnen bieden; 

• 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; 

• invoelingsvermogen en sociale- en communicatieve vaardigheden; 

• vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

• met de directie en docenten over probleemleerlingen om de begeleiding of 

advisering optimaal te laten verlopen; 

• met ouders/verzorgers van leerlingen over specifieke problemen op het gebied 

van studie en gedrag; 

• met organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding 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. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Decaan 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Decaan 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De decaan is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het begeleiden en 

adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan (loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding ), het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers, het 

leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de mentoren op het 

terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding, het leveren van bijdragen aan het 

leerlingvolgsysteem en het bijwonen van decanenbijeenkomsten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen voor begeleiding en advisering van leerlingen over hun  

(school)loopbaan 

 

 begeleidt de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, stelt het vakkenpakket of loopbaankeuzes samen; 

 helpt bij de heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden; 

 zoekt oplossingen voor problemen bij deficiënties; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – 

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

 adviseert de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de 

arbeidsmarkt en bemiddelt bij eventuele problemen; 

 adviseert over instroom (intake) en doorstroming binnen de school en bemiddelt 

bij eventuele problemen; 

 verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle voor de 

loopbaanoriëntatie en - begeleiding relevante gegevens als deel van het 

leerlingvolgsysteem, zoals dat op school gehanteerd wordt; 

 draagt zorg voor het afnemen van testen en de bespreking ervan; 

 begeleidt mentoren bij het afnemen van testen; 

 adviseert de directie met betrekking tot het testgebruik binnen de school; 

 onderhoudt contacten met instanties op het gebied van testen. 

 

3.2. Zorgdragen voorlichting 

 

 draagt zorg voor algemene klassikale voorlichtingsmaterialen over 

loopbaanoriëntatie en -begeleidingsactiviteiten aan het begin van elk leerjaar 

zodat de mentoren erover kunnen beschikken; 
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 verschaft aan leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie 

over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema loopbaanoriëntatie en -

begeleiding; 

 informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen 

publicaties  

 van de school; 

 informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; 

 verstrekt informatie aan leerlingen over de arbeidsmarkt; 

 verstrekt informatie op open dagen van de school; 

 verzamelt, rubriceert en actualiseert het documentatiemateriaal. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering mentoren op het terrein van de  

loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

 

 stelt materiaal samen dat docenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader 

van de integratie van de oriëntatie studie en beroep en de loopbaanbegeleiding in 

het geheel van de schoolactiviteiten; 

 rust docenten toe voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun 

eigen vak; 

 rust mentoren toe op het terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

 

3.4. Bijdragen leveren aan het leerlingvolgsysteem 

 

 adviseert de schoolleiding over het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid; 

 verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding relevante gegevens; 

 bewaakt de schoolloopbaan van de leerling; 

 verzamelt gegevens en stelt managementinformatie samen. 

 

3.5. Bijwonen decanenbijeenkomsten 

 

4. Speelruimte 

 

 de decaan is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit 

van de beleidsbijdrage en -uitvoering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

binnen de school in de richting van leerlingen, (profiel)docenten en 

ouders/verzorgers; 

 de decaan werkt binnen het schoolbeleid op loopbaanoriëntatie en -

begeleidinggebied en binnen richtlijnen van de directie voor de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de decaan neemt beslissingen bij/over: de inhoud van loopbaanoriëntatie en -

begeleidings adviezen en het verstrekken van informatie aan leerlingen, 

ouders/verzorgers, docenten en directie en de deskundigheidsbevordering van 

docenten 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 

schoolorganisatie; 
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 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 directie, docenten en mentoren over studieprogramma's 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 loopbaanoriëntatie en -begeleiding 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Remedial Teacher 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Remedial Teacher 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De remedial teacher draagt zorg voor het gebruik van de remedial teaching (RT) 

programma's, verzorgt remedial teaching programma's, verzorgt individuele remedial 

teaching, biedt ondersteuning aan leerkrachten en is actief in de beheersing, 

verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen gebruik remedial teaching RT (computer) programma's 

 

 brengt de problematiek binnen de schoolorganisatie in kaart; 

 adviseert over het te voeren RT-beleid; 

 maakt het jaarplan RT-begeleiding; 

 inventariseert mogelijke programma's; 

 doet voorstellen aan het team en adviseert over de in te voeren RT 

computerprogramma's; 

 brengt verbeteringen en aanpassingen aan rekening houdend met de behoefte 

van de gebruiker; 

 introduceert de programma's bij leerkrachten; 

 fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers; 

 maakt aan het einde van het jaar een (evaluatie) verslag van de verrichte 

werkzaamheden.  

 

3.2. Verzorgen remedial teaching programma's 

 

 voert RT-programma's in en houdt deze op peil; 

 screent, test, en deelt, door leerkrachten aangegeven leerlingen, eventueel in 

groepen in en zet vervolgacties op; 

 begeleidt leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 

 geeft taal RT aan leerlingen met taalproblemen; 

 voert overleg met de coördinatoren over RT-programma's: 

 coördineert de screening van rekenproblemen; 

 zet rekencursussen op, coördineert deze en verzamelt benodigd materiaal; 

 evalueert en verbetert materiaal; 

 begeleidt leerlingen en geeft reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 
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3.3. Verzorgen individuele remedial teaching 

 roept leerlingen op die door de docent/mentor zijn aangegeven; 

 begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 

 overlegt met andere betrokkenen; 

 rapporteert met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan 

coördinatoren en docenten; 

 neemt, indien nodig, de begeleiding over van externe orthopedagogen; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

3.4. Ondersteuning aan leerkrachten 

 

 begeleidt en traint leerkrachten die lesgeven aan taalzwakke leerlingen. 

 

3.5. Actieve instelling ten aanzien van de beheersing, verdieping en  

verbreding van de didactische kennis en vaardigheden 

 

 blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

 de 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 remedial teacher verricht werkzaamheden binnen de kaders, zoals die zijn 

aangegeven en vastgesteld door de directie; 

 de remedial teacher neemt beslissingen bij/over: het maken en aanpassen van 

leermateriaal en toetsen, de interpretatie van uitslagen van testen, de keuze voor 

soort en aard van de begeleiding van leerlingen en de opzet van training voor 

leerkrachten op het gebied van taalzwakke leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 

 kennis en inzicht van het vakgebied van desbetreffende schoolorganisatie; 

 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 de directie over de kaders waarbinnen RT plaats moet vinden om tot 

afstemming te komen; 

• met coördinatoren, mentor/ student care coördinator en docenten voor 

afstemming en overleg rondom de problematiek van leerlingen; 

• met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

• met andere orthopedagoge/remedial teachers over handelingsplannen van 

leerlingen om tot afspraken te komen; 
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• 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 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Student Care Coördinator 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Student Care Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voortgezet speciaal 

onderwijs. Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk 

lerende kinderen en leerlingen die het basisonderwijs als non-classified zijn 

uitgestroomd en bereidt deze leerlingen voor op de arbeidsmarkt of sociale 

werkplaatsen. 

 

De student care coördinator draagt zorg voor de vormgeving van onderwijs- en 

dienstverlening, de uitvoering van groeps- en individuele leerlingbegeleiding, 

begeleidt werkzaamheden van docenten en coördinatoren, levert een bijdrage aan het 

beleid rond en de ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem en verzorgt de 

planningswerkzaamheden en studentenadministratie. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Vormgeving van onderwijs- en dienstverlening 

 

 organiseert en coördineert de kwaliteitstoetsing van de onderwijsuitvoering en 

implementeert aanbevelingen/uitkomsten; 

 adviseert het schoolbestuur ten aanzien van het aannamebeleid voor leerlingen 

van scholen en onderwijsinstellingen (o.a. criteria en procedures) en ten aanzien 

van doorstroomcriteria naar andere studierichtingen; 

 implementeert en voert o.a. leerlingvolg- en kwaliteitszorgsystemen uit en 

beheert deze;  

 stelt onderwijsgerelateerde verslagleggingen (o.a. onderwijs-jaarverslag) op; 

 initieert de samenwerking met bedrijven en instellingen ten behoeve van 

uitwisseling van personeel, stages, etc.; 

 neemt deel aan vergaderingen. 

 

3.2. Uitvoering van groeps- en individuele leerlingbegeleiding 

 

 onderzoekt welke activiteiten nodig zijn om een leer- en begeleidingstraject voor 

een leerling vast te stellen; 

 stelt individuele opleidings- en/of begeleidingsplannen op; 

 begeleidt leerlingen bij hun loopbaan en/of lost specifieke problemen op die te 

maken hebben met de beroeps- en opleidingskeuze en stelt een vakkenpakket of 

de loopbaankeuze op; 

 stelt onderzoeksprocedures op; 

 voert diagnostisch (groeps)onderzoek uit waaronder RT diagnostiek; 

 voert specialistische groeps- en individuele begeleiding uit en/of verwijst naar 

externe specialisten; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van de toeleiding onderwijs-

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

 adviseert over instroom en doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling 

en uitstroom naar ander onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en bemiddelt hierbij; 
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 brengt oorzaken van uitval in kaart en adviseert structurele oplossingen; 

 organiseert en coördineert de individugerichte studentenzorg (o.a. verwijzingen 

naar decaan en andere zorg- en hulpverlening, studieadviezen etc.); 

 voert thuisbezoeken uit. 

 

3.3. Begeleidt werkzaamheden van docenten en coördinatoren 

 adviseert met betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede 

lijnsbegeleiding; 

 ontwikkelt instrumenten en procedures voor de eerste, tweede en 

derdelijnsbegeleiding en doorverwijzing; 

 zet deskundigheidsbevordering op, op het terrein van de leerlingbegeleiding; 

 stelt materiaal samen voor docenten in het kader van de integratie van de 

loopbaanbegeleiding in het geheel van de opleidingsactiviteiten; 

 biedt advies en consultatie aan begeleiders, coördinatoren en directie op het 

terrein van de leerlingbegeleiding. 

 

3.4. Bijdrage aan het beleid rond en de ontwikkeling van het  

leerlingvolgsysteem 

 

 adviseert de directie over het loopbaanoriëntatie en begeleidingsbeleid; 

 verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding relevante gegevens; 

 bewaakt mede de in-, door- en uitstroomontwikkelingen; 

 verzorgt de administratieve verwerking (dossiervorming) van alle relevante 

gegevens en informatie met betrekking tot het volgen van het leerproces van de 

leerling; 

 adviseert inzake activiteiten met betrekking tot plaatsing en leerwegbegeleiding; 

 stelt verantwoordingsrapportages op aan de opdrachtgever door tussenkomst van 

de toegewezen leidinggevende. 

 

3.5. Planningswerkzaamheden en studentenadministratie 

 

 voert overleg met vertegenwoordigers van de opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het 

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen; 

 levert informatie ten behoeve van het schoolbestuur en de afdeling onderwijs over 

de bekostiging, studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses; 

 treedt op als vraagbaak binnen de care unit ten aanzien van alle aspecten van 

planningswerkzaamheden en de studentenadministratie. 

 

4. Speelruimte 

 

 de student care coördinator is verantwoording schuldig aan de directeur over de 

kwaliteit van de uitvoering van groeps- en individuele derdelijnsbegeleiding van 

leerlingen, de kwaliteit van de begeleiding van de werkzaamheden van 

begeleiders en coördinatoren, de kwaliteit van de bijdrage aan het beleid rond het 

leerlingvolgsysteem en de voortgang van de planningswerkzaamheden en 

studentenadministratie; 

 de student care coördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde 

specifieke kaders; 

 de student care coördinator neemt beslissingen bij het adviseren over instroom en 

doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling en uitstroom naar ander 

onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij, het adviseren met 
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betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede lijnsbegeleiding, 

het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie- en 

begeleidingsbeleid en over het leveren van informatie over de bekostiging, 

studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie; 

• kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

• kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt; 

• kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen; 

• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

doelgroep(en) op het eiland en de regio; 

• inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de 

school/ onderwijsinstelling; 

• inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio; 

• vaardigheid in communicatie (gesprek, intercultureel); 

• vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar 

passende oplossingen. 

 

6. Contacten 

 

• met begeleiders, docenten/coördinatoren, directie en stafmedewerkers om tot 

afstemming te komen inzake plaatsing en leerwegbegeleiding; 

• met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 

• met organisaties op het gebied van loopbaanbegeleiding over mogelijkheden voor 

hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of over onderzoek en 

plaatsing van leerlingen; 

• met collega-functionarissen bij scholen/ onderwijsinstellingen, toeleverende 

scholen en vervolgopleidingen over leerlingen om begeleiding en advisering op 

elkaar af te stemmen; 

• met vertegenwoordigers van de scholen/ opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het 

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen om af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Docent A 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Docent A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO).  

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties en het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent A geeft (voortgezet) speciaal onderwijs op een breed vakgebied en 

begeleidt het onderwijsproces, begeleidt pro-actief (individuele)leerlingen, draagt zorg 

voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en verricht 

structureel overige (coördinerende) taken. 

 

De docent A kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie, zoals de taak van intern begeleider. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Voortgezet) speciaal onderwijs geven op een breed vakgebied en  

begeleiden onderwijsproces 

 

 past leerstof, didactische methoden en technieken aan, aan het niveau en de 

behoefte van de leerlingen; 

 beheerst diverse didactische methoden en technieken en past deze toe; 

 brengt de actualiteit van het vakgebied in de klas; 

 brengt kennis en vaardigheden over, waarbij er over de grenzen van het eigen 

vakgebied wordt gekeken; 

 schat het niveau van de leerlingen in en geeft advies daarover; 

 beoordeelt gebruikte methodieken; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.);  

 maakt toetsen; 



 

 

 

  

137 

 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en het zelflerend vermogen van de leerling 

 reflecteert actief op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met die van 

collega’s en geeft verbeteringen aan; 

 stelt onderwijsprogramma's op, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 

 draagt voorstellen aan voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor het eigen profiel; 

 levert een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan 

werkgroepen op profielniveau in het kader van onderwijsontwikkeling(en) op het 

eigen vakgebied;  

 heeft een actieve rol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2. Pro-actieve begeleiding (individuele) leerlingen 

 

 stuurt het groepsdynamische proces; 

 signaleert proactief problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (door het 

voeren van gesprekken met de leerlingen, het signaleren aan collega's etc.); 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek; 

 overlegt met cyclus coördinatoren over leerlingbegeleiding. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt actief contact met (meer of minder ervaren) collega's, praat met collega's 

over problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe; 

 begeleidt stagiaires; 

 neemt actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een actieve rol in de samenwerking. 

 

3.4. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

 leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent A legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van 

verbeterings- en aanpassingsvoorstellen voor onderwijsprogramma's, over de 
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kwaliteit van het geven van (voortgezet) speciaal onderwijs, het begeleiden van 

het leerproces en de pro-actieve begeleiding van (individuele) leerlingen, de 

bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en de 

aanpak bij het structureel verrichten van overige (coördinerende) taken; 

 de docent A ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent A verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van 

de schoolorganisatie en de onderwijsprogrammering; 

 de docent A neemt beslissingen bij/over: het opstellen van 

onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen, 

het doen van voorstellen voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor de eigen leerweg, het vervullen van een coachende rol naar minder ervaren 

collega's en stagiaires toe, het pro-actief signaleren van problemen van leerlingen en het 

hierop ondernemen van actie en het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) 

werkgroepen.  

 
5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis op het eigen en aanverwante vakgebied(en) en van 

algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van (individuele)leerlingen; 

• vaardigheid in het coördineren van (werk)groepen; 

• vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het signaleren van problemen; 

• vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

• vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs, de begeleiding, 

conflicten en probleemsituaties om af te stemmen; 

• met collega's over gesignaleerde leer- en opvoedingsmoeilijkheden bij leerlingen 

om mogelijke oplossingen af te stemmen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

leerweg over aanpassingen aan onderwijsprogramma's, over bijdragen aan 

vakoverstijgende werkgroepen om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Docent B  

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Docent B 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent B geeft (voortgezet) speciaal onderwijs op een specifiek vakgebied, 

begeleidt (delen van) het leerproces, begeleidt leerlingen inhoudelijk en 

onderwijskundig, draagt zorg voor de eigen deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling en verricht structureel overige (coördinerende) taken. 

 

De docent B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Decaan; 

• Remedial Teacher; 

• Mentor; 

• Stagebegeleider. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Voortgezet) speciaal onderwijs geven specifiek vakgebied en  

begeleiden (delen van het) leerproces 

 

 beheerst en past diverse didactische methoden en technieken toe; 

 brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.);  

 maakt toetsen; 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 
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 bevordert de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; 

 reflecteert op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met collega's en 

overlegt over verbetering;  

 signaleert behoeften tot aanpassingen van het onderwijsprogramma en doet 

(verbeterings)voorstellen in werkgroepen van het docententeam; 

 verricht buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2. Inhoudelijke en onderwijskundige leerlingbegeleiding 

 

 doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

 is zich bewust van individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop de 

begeleiding aan; 

 observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop actie; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, 

doorvragen en terugkoppelen); 

 bespreekt probleemleerlingen met de leerkracht A, de directeur, cyclus 

coördinator of de student care coördinator; 

 neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen. 

 

3.4. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

 leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent B legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

geven van (voortgezet) speciaal onderwijs, de begeleiding van (delen van) het 

leerproces, over de inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding van leerlingen, 

over de bijdrage aan de eigen deskundigheidsbevordering en de 

competentieontwikkeling en de aanpak bij het structureel verrichten van overige 

(coördinerende) taken; 

 de docent B ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent B verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

 de docent B neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het 
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ondernemen van actie hierop, het op peil houden van de eigen kennis en 

vaardigheden en het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• kennis van ICT 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie;  

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

• vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

• vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

af te stemmen; 

• met docenten A en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen; 

• met de cyclus coördinator over de leerlingbegeleiding, om problemen te 

bespreken; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge 

afstemming e.d. te komen; 

• met de klassenassistenten aanstaande collega's, in het kader van begeleiding om 

af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Stagebegeleider 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Stagebegeleider 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De stagebegeleider verzorgt voorlichting over stages en begeleidt en informeert 

leerlingen bij de stage uitvoering. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Voorlichting stage 

 

 verstrekt informatie over stagemogelijkheden en de te volgen procedures om voor 

een stageplaats in aanmerking te kunnen komen; 

 geeft voorlichting over stagemogelijkheden en diverse stagevarianten; 

 fungeert als aanspreekpunt voor de persoonlijke advisering aan zowel leerlingen 

als stagebiedende organisaties. 

 

3.2. Intake en begeleiding leerlingen bij stage uitvoering 

 

 werft en selecteert de leerlingen; 

 adviseert met betrekking tot de plaatsing van leerlingen bij de bedrijven; 

 begeleidt/ coacht (individueel) de leerlingen gedurende het gehele 

opleidingstraject op het sociale vlak en bereidt hen voor op het vervullen van een 

arbeidsplaats in het bedrijfsleven; 

 verzorgt groepsgerichte activiteiten/les op het gebied van bedrijfscultuur; 

 fungeert als aanspreekpunt voor de leerlingen gedurende het hele 

opleidingstraject;  

 informeert de docenten over bijzonderheden met betrekking tot het leerproces 

van de leerling; 

 evalueert mede de leertrajecten; 

 bemiddelt tussen leerlingen en docenten/stagebiedende organisaties bij 

knelpunten in de stageperiode; 

 verzorgt de administratieve verwerking (dossiervorming) van alle relevante 

gegevens en informatie met betrekking tot het volgen van het leerproces van de 

leerling in een geautomatiseerd bestand; 

 participeert in overlegsituaties. 
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4. Speelruimte 

 

 de stagebegeleider legt verantwoording af aan de directie over de kwaliteit van de 

voorlichting over stages en de stagebegeleiding; 

 de stagebegeleider verricht de werkzaamheden binnen wet- en regelgeving en 

specifiek beleid van de schoolorganisatie aangaande stages en het curriculum van 

de opleiding; 

 de stagebegeleider neemt beslissingen bij/over het verstrekken van voorlichting 

en informatie en het bemiddelen tussen leerlingen en docenten/stagebiedende 

organisaties bij knelpunten in de praktijkperiode. 

 
5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van het curriculum van de schoolorganisatie en 

van procedures en voorschriften op het gebied van stages; 

• kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en het onderwijsaanbod van de 

schoolorganisatie; 

• kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

doelgroep(en) in de regio; 

• kennis van de lokale arbeidsmarkt; 

• kennis van, inzicht in en binding met het betreffende beroepenveld; 

• inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van sociaal-

psychologische problemen en welzijnsbedreigende situaties 

(arbeidsomstandigheden); 

• inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio; 

• vaardigheid in het (direct) reageren op (niet-gewenst) gedrag en het nemen van 

ad hoc beslissingen; 

• vaardigheid in het motiveren van de doelgroep en in het communiceren met 

(potentiële) leerlingen met moeilijk communiceerbare vaardigheden; 

• vaardigheid in het rapporteren over bevindingen van toetsing en evaluatie. 

 

6. Contacten 

 

• met collega stagebegeleiders die de stages begeleiden en superviseren om de 

onderlinge afstemming te realiseren; 

• met (potentiële) stageleerlingen over de (on)mogelijkheden tot het aangaan van 

afspraken met de afdeling en de bedrijven om tot afstemming te komen; 

• met docenten over de vaardigheden van leerlingen om tot afspraken te komen of 

weerstand tegen lesgeven en/of begeleiding weg te nemen; 

• met ouders/verzorgers over de voortgang van de leerresultaten van de deelnemer 

om tot ondersteuning van het gekozen of te kiezen proces te komen; 

• met vertegenwoordigers van de stage-instellingen om mogelijkheden van 

stageplaatsen te bespreken en wederzijdse belangen op elkaar af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Mentor 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Mentor 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. 

 

De mentor begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan intervisie en de 

deskundigheidsbevordering van collega's en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leerlingbegeleiding 

 

 stuurt gericht het groepsdynamisch proces; 

 fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen met leer- en privéproblemen; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 signaleert (met het leerlingvolgsysteem) en bespreekt met de betreffende leerling 

problemen m.b.t. de studie, zoals studieresultaten, functioneren binnen de groep 

en attitude, bespreekt periodiek de voortgang van het individuele leerproces; 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 onderneemt actie bij problemen van leerlingen (voert gesprekken met leerlingen, 

signaleert aan collega's, interne begeleider) lost in samenwerking met de interne 

begeleider (ook meer complexe) problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, de intern begeleider en docenten; 

 neemt deel aan rapportvergaderingen en mentorenoverleg; 

 verwijst door naar andere functiehouders zoals de docent, decaan of interne 

begeleider voor wat betreft problemen die de competentie van de mentor 

overstijgen; 

 stelt periodiek rapportages op van elke leerling; 

 neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek. 

 

3.2. Deskundigheidsbevordering 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit; 
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 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie);  

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een pro-actieve rol in de samenwerking. 

 

4. Speelruimte 

 

 de mentor legt verantwoording af aan de directie over de kwaliteit van de 

leerlingbegeleiding, over de intervisie en deskundigheidsbevordering van collega's 

en de eigen competentieontwikkeling; 

 de mentor legt functioneel verantwoording af aan de intern begeleider over de 

kwaliteit van het functioneren als mentor en de behaalde resultaten m.b.t. de 

leerlingbegeleiding; 

 de mentor verricht de werkzaamheden binnen vastgestelde theoretische kaders en 

onderwijsmethoden, het zorgplan, onderwijs- en examenregelingen, 

instellingsplan en leerplannen; 

 de mentor neemt beslissingen over/bij: het signaleren van problemen bij 

leerlingen, het ondernemen van actie hierop, het oplossen van problemen en het 

bemiddelen in conflicten en het signaleren van begeleidingsbehoeften van 

collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

• vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

• vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's; 

• vaardigheid in het omgaan met conflictsituaties. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot 

betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en 

problemen op te lossen; 

• met ouders/verzorgers over studievoortgang, gedrag en problemen tijdens 

ouderavonden om af te stemmen; 

• met de intern begeleider over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

docenten en directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Ondersteuning en begeleiding van leerlingen, indirect docenten en  

directie bij de aanpak van psycho-sociale problemen van  

leerlingen 

 

 voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

 participeert in het schoolteam; 

 formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

handelingsplannen op en voert deze uit; 

 leert docenten problemen bij leerlingen signaleren; 

 ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

 ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

 geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties. 

 

3.2. Psycho-sociale hulpverlening aan leerlingen 

 

 brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

 helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

 bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

 voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van 

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

 verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

 pleegt in bedreigende (crisis)situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 

 verzorgt casemanagement; 

 bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 
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3.3. Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en -

uitvoering ten aanzien van de psycho-sociale hulpverlening 

 

4. Speelruimte 

 

 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 de directie; 

 de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psycho-sociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

 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; 

 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 die zelf probleemleerlingen begeleiden over de 

begeleiding om de hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te 

verstrekken; 

 met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

 met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 

 met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  ICT-Coördinator  

Salarisschaal:  9 
 

Functiebeshcrijving ICT-Coördinator 
 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non- classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De ICT coördinator adviseert over de uitvoering van het ICT-beleid, voert het ICT-

beleid uit en begeleidt gebruikers (medewerkers en leerlingen) van geautomatiseerde 

systemen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Advisering over de uitvoering van het ICT-beleid 

 

 evalueert en doet voorstellen ten aanzien van de verandering van het ICT-beleid, 

mede naar aanleiding van input uit de ICT-werkgroep; 

 het, na overleg binnen de ICT-werkgroep, doen van voorstellen ten aanzien van 

de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk; 

 beoordeelt didactische software op gebruiksmogelijkheden binnen de 

schoolorganisatie; 

 geeft adviezen aan de directie, profielcoördinatoren, administratie en 

onderwijsondersteunend personeel inzake de aanschaf van benodigde hard- en 

software; 

 doet voostellen ten aanzien van de aanschaf van (didactische) hard- en software; 

 bezoekt ICT-symposia en -beurzen die relevant zijn voor het onderwijs; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen rond 

ICT. 

 

3.2. Uitvoering ICT-beleid 

 

 promoot het internet onder docenten als zeer belangrijke informatiebron bij het 

zoeken naar vakmatige ICT-toepassingen; 

 ondersteunt docenten bij het zoeken naar en het kiezen van educatieve software 

en instrueert en begeleidt docenten bij het gebruik ervan in de klas; 

 neemt initiatief ten behoeve van een tussentijdse evaluatie; 

 stelt binnen de werkgroep gebruikersplannen, procedures en handleidingen voor 

docenten op; 

 ontwikkelt, op advies van de systeembeheerder, criteria voor beslissingen over de 

aanschaf van hard- en software, aanpassingen aan het netwerk en scholing van 

personeelsleden; 

 begeleidt projecten op het gebied van automatisering. 
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3.3. Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van  

geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 helpt nieuwe applicaties opstarten en geeft uitleg daarover; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van softwarecontrol en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement;  

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert change management procedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, het naar aanleiding van gemelde problemen storingen aan PC- en 

randapparatuur;  

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de ICT coördinator is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de 

kwaliteit van de adviezen over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid, 

over de uitvoering van het ICT- beleid en 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 ICT coördinator verricht de werkzaamheden binnen het vastgestelde ICT-beleid 

van de onderwijsinstelling; 

 de ICT coördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van adviezen, het 

opstellen van handleidingen, plannen en procedures, het optimaliseren van de 

ICT-infrastructuur en 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 (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in relatie tot het onderwijs; 

• kennis van de in gebruik zijnde hard- en softwareconfiguraties; 

• kennis van beheersprocedures; 

• kennis en inzicht in het netwerk; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van automatisering; 

• inzicht in de toepassingsmogelijkheden van onderwijsgericht hard- en software; 

• inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de te ondersteunen activiteiten; 

• vaardigheid in het installeren van software en het verhelpen van storingen;  

• vaardigheid in het opstellen van adviezen; 

• vaardigheid in het schrijven van handleidingen; 

• vaardigheid in het begeleiden van projecten op het gebied van automatisering 

binnen het onderwijs. 
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6. Contacten 

 

• met directie over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid om 

afstemming te krijgen; 

• met docenten over gebruikerswensen om deze te inventariseren; 

• met docenten over het gebruik van educatieve software om te instrueren en te 

begeleiden bij het gebruik in de klas; 

• met in- en externe ICT-relaties over ontwikkelingen in het vakgebied om 

informatie uit te wisselen; 

• 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. 



 

 

 

  

151 

 

 

1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Docent C 

Salarisschaal:  8 

 

Functiebeschrijving Docent C 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent C geeft (voortgezet) speciaal onderwijs, begeleidt leerlingen en draagt zorg 

voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. (Voortgezet) speciaal onderwijs geven 

 

 beheerst en past didactische methoden en technieken toe; 

 brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

 maakt een planning ( leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-inhoud 

e.d.); 

 maakt toetsen en kijkt deze na; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van 

vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; 

 onderhoudt contacten met collega-docenten in verband met collegiale consultatie; 

 bespreekt probleemleerlingen met de docent A/B , de directeur of de cyclus 

coördinator. 

 

3.2. Leerlingbegeleiding 

 

 doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

 signaleert individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop na overleg de 

begeleiding aan; 
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 observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop na overleg actie; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert informatieve gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 neemt kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent C legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

geven van (voortgezet) speciaal onderwijs, over de inhoudelijke en 

onderwijskundige begeleiding van leerlingen en over de bijdrage aan de eigen 

deskundigheidsbevordering en de competentieontwikkeling; 

 de docent C ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent C verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

 de docent C neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het na 

overleg ondernemen van actie hierop en het op peil houden van de eigen kennis 

en vaardigheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• kennis van ICT; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

• vaardigheid in het toepassen van basis didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

informatie uit te wisselen; 

• met docenten A/B en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen; 
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• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om afspraken te 

maken; 

• met externe, onderwijs ondersteunende specialisten over behandelmethodes, 

adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te wisselen c.q. problemen te 

bespreken. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Systeembeheerder 

Salarisschaal:  6 

 

Functiebeschrijving Systeembeheerder 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De systeembeheerder is belast met het begeleiden van gebruikers van 

geautomatiseerde systemen en het oplossen van storingen en problemen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van  

geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 helpt nieuwe applicaties opstarten en geeft uitleg daarover; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van softwarecontrol en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement; 

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert changemanagementprocedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, het naar aanleiding van gemelde problemen storingen aan PC- en 

randapparatuur;  

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de systeembeheerder is verantwoording schuldig aan de directeur 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 systeembeheerder werkt binnen voorschriften en regels die van belang zijn 

voor het beheer, de ondersteuning van gebruikers en de omgang met apparatuur 

en systemen; 

 de systeembeheerder neemt beslissingen ten aanzien van de wijze waarop 

gebruikers worden ondersteund en geïnstrueerd, storingen en problemen worden 
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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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Schooladministratie Medewerker 

Salarisschaal:  5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van de directie. 

 

De schooladministratie medewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en de 

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere  

administraties 

 

 bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

 typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

 legt dossiers aan; 

 verzorgt de post; 

 voert gegevens in een geautomatiseerd systeem in bijv. een 

personeelsinformatiesysteem; 

 verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden. 

 

3.2. Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

 verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

 vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern) belanghebbenden; 

 wint aanvullende informatie in; 

 verwerkt mutaties. 

 

3.3. Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

 geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 

 beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
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3.4. Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

 voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

 beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 
3.5. Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

 beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

 stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de directie 

voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen de 

diverse administraties en de hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 

 de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van interne 

werkafspraken, administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor 

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 inschrijving 

e.d.; 

• vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

• vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing 

van (inschrijvings) procedures en regelingen en om antwoord te geven op 

problemen bij inschrijving. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Schoolverzorger 

Salarisschaal:  4 

 

Functiebeschrijving Schoolverzorger 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De schoolverzorger 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 en verricht op verzoek incidenteel op een school 

voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

De schoolverzorger verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe 

aangewezen leidinggevende. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van  

het gebouw 

 

 beheert alle sleutels, codes e.d.; 

 begeleidt derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 

 schakelt, na goedkeuring, derden in bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen en begeleidt hen; 

 onderzoekt gebreken en storingen en verhelpt zonodig, dan wel schakelt derden 

in; 

 houdt vrij en ziet toe op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 

 verleent hulp bij calamiteiten, EHBO; 

 ziet toe op de toegankelijkheid van kluisjes; 

 houdt toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 

 

3.2. Ondersteunende diensten 

 

 neemt op, verbindt desgewenst door, en beantwoordt de telefoon conform vooraf 

gemaakte afspraken, o.a. door het maken van notities; 

 noteert absenten; 

 voert inkoopopdrachten uit; 

 haalt de post op en brengt die weg; 

 kopieert lesmateriaal; 

 signaleert schoon te maken onderdelen; 

 stuurt de schoonmaakmedewerkers aan; 

 lost aangebrachte vernielingen zelfstandig op of draagt oplossingen voor; 
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 ondersteunt bij ouderavonden e.d. 

 

3.3. Optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen 

 

 grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 

 bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 

 begeleidt geschorste leerlingen. 

 

3.4. Op verzoek incidenteel verrichten van op een school voorkomende  

overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau 

 

4. Speelruimte 

 

 de schoolverzorger legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen 

leidinggevende over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de 

naleving van regels en afspraken; 

 de schoolverzorger verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, 

regels en voorschriften; 

 de schoolverzorger 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- en portierdiensten 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; 

• 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 ongeregeldheden; 

• vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

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 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Functienaam:  Klassenassistent 

Salarisschaal:  3 

 

Functiebeschrijving Klassenassistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt onderwijs aan (zeer) moeilijk opvoedbare 

(MOK/ZMOK) kinderen en/of zeer moeilijk lerende kinderen (MLK/ZMLK) en leerlingen 

die het basisonderwijs als non-classified zijn uitgestroomd en bereidt deze leerlingen 

voor op de arbeidsmarkt of sociale werkplaatsen. 

 

De klassenassistent werkt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 

De klassenassistent verzorgt op aanwijzing van de leerkracht individuele leerlingen, 

assisteert de leerkracht, brengt op aanwijzing van de leerkracht de lesruimte 

(huishoudelijk) op orde, bezoekt vergaderingen en is actief bij activiteiten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Op aanwijzing van de docent individuele leerlingen verzorgen 

 

 verricht eenvoudige routinematige, verzorgende taken zoals het helpen bij het 

vastmaken van de veters van de schoenen en omkleden bij de kinderen bij 

gymnastiek of het helpen bij het naar de wc gaan. 

 

3.2. Assisteren leerkracht 

 

 houdt toezicht en begeleidt gedrag van leerlingen tijdens de les binnen en buiten 

de school (bijvoorbeeld bij gymnastiek buiten); 

 rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de 

leerkracht en houdt dit zonodig in overleg met de leerkracht bij; 

 begeleidt leerlingen in en buiten school. 

 

3.3. Op aanwijzing van de leerkracht (huishoudelijk) op orde brengen  

lesruimte 

 

 zet onderwijsmateriaal klaar en ruimt op. 

 

3.4. Bezoeken vergaderingen en is actief bij activiteiten 

 

 neemt deel aan schoolvergaderingen; 

 neemt deel aan buiten- en naschoolse activiteiten. 

 

4. Speelruimte 

 

 de klassenassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de leerkracht 

over de correcte verzorging van de leerlingen, de assistentie van de leerkracht en 

het klaarzetten van het juiste onderwijsmateriaal; 
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 de klassenassistent verricht werkzaamheden binnen gedetailleerde werkinstructies 

en aanwijzingen; 

 de klassenassistent neemt beslissingen bij het controleren van de uitgevoerde 

verzorgingswerkzaamheden bij de leerlingen en bij het rapporteren aan de 

leerkracht over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de 

leerlingen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 

 
 praktisch gerichte kennis van de aanpak van de verzorgingstaken; 

 bekend met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; 

 vaardigheid in het uitvoeren van de gevraagde verzorgingstaken; 

 vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen 

rapporteren; 

 vaardig in het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. 

 

6. Contacten 

 

• met de leerling(en) over de verzorging om hen te vertellen wat hij/zij gaat doen 

bij hem/haar; 

• met de leerling(en) ter voorbereiding op de verzorging om te weten te komen of 

er rekening gehouden moet worden met specifieke omstandigheden; 

• met de leerkracht om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de 

lessituatie door te geven; 

• met andere collegae die binnen de school werken (administratieve kracht, 

schoolverzorger) in verband met de uitvoering van praktische zaken 

(administratief verwerken van rapportages van kinderen, organiseren van 

huishoudelijke taken); 

• met ouders in verband met het halen en brengen van de leerlingen en het geven 

van algemene informatie over het verloop van de dag en bijzonderheden (ruzies 

met andere kinderen e.d./plagen e.d.). 
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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
Voorbereidend Secundair 
Beroepsonderwijs 
 
 



 

 

 

  

163 

 

 

Functielijst en Functiebeschrijvingen 

VSBO 

5. Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur l HBO 13 

2 Directeur ll HBO 12 

3 Adjunct Directeur l HBO 12 

4 Afdelingshoofd HBO 12 

5 Directeur III HBO 11 

6 Adjunct Directeur ll HBO 11 

7 Innovatiecoördinator HBO 11 

8 Coördinator HBO 11 

9 Adjunct Directeur III HBO 10 

10 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

11 Leerwegcoördinator HBO 10 

12 Decaan HBO 10 

13 Student care Coördinator HBO 10 

14 Docent A HBO 10 

15 Docent B HBO 9 

16 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

17 Docent C HBO 8 

18 Studieassistent MBO-4 8 

19 Technisch Onderwijs Assistent MBO-4 7 

20 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

21 Conciërge/ Schoolverzorger MBO-2 4 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Directeur I 

Salarisschaal: 13 

 

Functiebeschrijving Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van meer dan 900 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, levert de directeur- samen met 

de adjunct directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken 

binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en de 

adjunct directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur geeft onder verantwoordelijkheid van de bestuursmanager 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 het voltallige 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het (onderwijskundig) 

beleid van de school 

 

• levert binnen richtlijnen bijdragen aan de strategie van het schoolbestuur en 

vertaalt deze naar het onderwijsbeleid; 

• vertaalt centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 

school; 

• draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van 

toetsing en afsluiting en stemt deze af; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de 

school; 

• stelt richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen vast voor de 

uitvoering van onderwijskundig beleid; 

• voert het toelatingsbeleid voor leerlingen uit; 

• initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

• bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het beleid, mede op basis 

van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 

• adviseert het schoolbestuur en de bestuurmanager over het scheppen van de 

nodige randvoorwaarden; 

• brengt (beleids)adviezen uit aan het schoolbestuur en de bestuursmanager 

omtrent de door het schoolbestuur te ontwikkelen strategische doelen; 
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• neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het 

onderwijs in de school. 

 

3.2. Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

• stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

• voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

• bereidt voor en voert het personeels, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit aan de hand van de vigerende stelsel; 

• draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

• schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

• verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3. Zorgdragen bedrijfsvoering op de school 

 

• stelt het (meerjaren)schoolontwikkelingsplan, de (meerjaren)begroting en het 

jaarverslag op en stemt deze af met de bestuursmanager; 

• stelt mede het personeels- en organisatiebeleid op en voert dit uit. (De 

bestuursmanager doet aannamebeleid); 

• zorgt voor een deugdelijke leerlingadministratie; 

• draagt zorg voor de (ver)huur van leslokalen van of voor de locatie(s) binnen de 

kaders van door het bestuur vastgestelde begroting; 

• doet binnen de vastgestelde locatiebegroting uitgaven voor de school. 

 

3.4. Profilering school 

 

• vertegenwoordigt de school naar buiten en naar in- en uitstroominstellingen 

(toeleverende scholen en vervolgonderwijs); 

• bouwt op en onderhoudt voor de locatie relevante contacten en netwerken; 

• voert het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid uit. 

 

3.5. Coördinatie dagelijkse gang van zaken en beheer en leidinggeven 

 

• stelt een meerjarenschoolontwikkelingsplan op voor de school; 

• stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

• bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

• draagt zorg voor de medezeggenschap; 

• ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

• voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

• zit vergaderingen voor; 

• handelt klachten betreffende de school af; 

• verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

• stimuleert en coacht afdelingshoofden, coördinatoren, mentoren en overige 

docenten; 

• ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school, grijpt in bij 

overtredingen en past disciplinaire maatregelen toe; 

• behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 
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4. Speelruimte 

 

• de directeur legt verantwoording af aan het schoolbestuur/bestuursmanager over 

de leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen en de zorg 

voor de bedrijfsvoering op de locatie; 

• de door het schoolbestuur en de bestuursmanager geformuleerde, vastgestelde 

beleidslijnen en randvoorwaarden, de centrale kaders van landelijk 

onderwijsbeleid en vastgestelde locatiebegroting zijn van belang bij de uitvoering 

van de werkzaamheden; 

• de directeur neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, de vaststelling 

van de (meerjaren)schoolontwikkelingsplannen en het vertalen van centrale 

beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en bij het uitbrengen van 

(beleids)adviezen omtrent de door het schoolbestuur en de bestuursmanager te 

ontwikkelen strategische doelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

• kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het van 

toepassing zijnde onderwijs; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

• inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

• vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.); 

• vaardigheid in het behartigen van het management van een school. 

 

6. Contacten 

 

• met de afdelingshoofden, het schoolbestuur en de bestuursmanager over 

beleidsaangelegenheden betreffende de locatie om bestuurlijke adviezen te 

formuleren; 

• met het schoolbestuur en de bestuursmanager om afstemming en draagvlak te 

realiseren voor het relevante beleid van de organisatie; 

• met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en 

anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de locatie uit 

te dragen, te verdedigen en te behartigen; 

• met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af 

te leggen; 

• met derden zoals de Dienst Onderwijs Innovaties 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; 

• met ouders/verzorgers om te informeren en zaken af te stemmen tijdens 

ouderavonden, voorlichtingsavonden, e.d.; 
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• 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Directeur II 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 600-900 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, levert de directeur- samen met 

de adjunct directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken 

binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en de 

adjunct directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het 

coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundige beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallige 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde  

onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

• organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

• beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2. Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

• stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

• voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

• bereidt voor en voert het personeels-, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit aan de hand van de vigerende stelsel; 

• draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 
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• verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school 

 

• analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de adjunct-directeur en het 

schoolbestuur; 

• coördineert, in overleg met de adjunct-directeur en het schoolbestuur (de 

ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen 

en andere delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

• informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.4. Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de school 

 

• draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

• levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

• voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv. pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters etc. 

 

3.5. Leidinggeven 

 

• stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de school; 

• stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

• bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

• ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

• voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

• zit vergaderingen voor; 

• handelt klachten betreffende de school af; 

• verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

• stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige docenten; 

• ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

• behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

• de directeur is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat betreft de 

coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering van 

het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale 

beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 
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• de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

• de directeur neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering 

van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze op de 

school beschreven staat, bij het opstellen van een meerjarenontwikkelingsplan 

voor de school, over de inhoud van adviezen aan het schoolbestuur en bij het 

geven van leiding aan de school. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

• kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

• inzicht in taak en werkwijze van de school; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

• met het schoolbestuur en de adjunct-directeur om de belangen van de school te 

verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 

• met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• 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 interne begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatieve 

beleid af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: Adjunct Directeur I 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van meer dan 900 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, levert de directeur- samen met 

de adjunct directeur/afdelingshoofd- een bijdrage aan de meningsvorming. De 

managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de directeur en de adjunct directeur/afdelingshoofd. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur/afdelingshoofd geeft mede leiding en sturing aan de onderwijs- 

en ondersteunende processen binnen de school, draagt mede zorg voor de 

bedrijfsvoering op de school, profileert mede de school, coördineert mede de 

dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school en vervangt in voorkomende 

gevallen, de directeur bij diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Mede voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het  

(onderwijskundig) beleid van de school 

 

• vertaalt de strategie van het schoolbestuur naar het onderwijsbeleid voor de 

school; 

• vertaalt centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 

school; 

• draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van 

toetsing en afsluiting en stemt deze af; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de 

school; 

• stelt richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen vast voor de 

uitvoering van onderwijskundig beleid; 

• initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

• bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het beleid, mede op basis 

van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 

• adviseert de directeur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden; 

• brengt (beleids)adviezen uit aan de directeur omtrent de door het schoolbestuur 

te ontwikkelen strategische doelen; 

• neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het 

onderwijs in de school. 
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3.2. Mede zorgdragen bedrijfsvoering op de school 

 

• stelt het (meerjaren) schoolontwikkelingsplan, de (meerjaren)begroting en het 

jaarverslag op; 

• stelt het personeels- en organisatiebeleid op en voert dit uit; 

• mede profileren school; 

• vertegenwoordigt de school naar buiten en naar in- en uitstroominstellingen; 

• bouwt op en onderhoudt voor de school relevante contacten en netwerken; 

• voert het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid uit; 

• mede coördineren dagelijkse gang van zaken en beheer; 

• vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen. 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct directeur legt verantwoording af aan de directeur over de wijze waarop 

mede leiding en sturing wordt gegeven aan de onderwijs- en ondersteunende 

processen en de zorg voor de bedrijfsvoering op de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden en de centrale kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van 

belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

• de adjunct directeur neemt beslissingen bij/over: de inhoud van de adviezen, de 

geleverde bijdragen aan de vaststelling van de 

(meerjaren)schoolontwikkelingsplannen en het mede vertalen van centrale 

beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en het mede uitbrengen van 

(beleids)adviezen omtrent de door het schoolbestuur te ontwikkelen strategische 

doelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

• kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het van 

toepassing zijnde onderwijs; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

• inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

• vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.); 

• vaardigheid in het behartigen van het management van een school. 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur over beleidsaangelegenheden betreffende de school om 

bestuurlijke adviezen te formuleren; 
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• met de directeur en het schoolbestuur om afstemming en draagvlak te realiseren 

voor het relevante beleid van de school; 

• 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 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen. 



 

 

 

  

174 

 

 

1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Afdelingshoofd 

Salarisschaal:  12 

 

Functiebeschrijving Afdelingshoofd 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een of meer afdelingen van een school 

voor VSBO met een leerlingenaantal van meer dan 600 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Onder het niveau van de centrale directie en bestuursmanagers wordt het onderwijs 

georganiseerd in afdelingen onder leiding van afdelingshoofden. Een afdeling 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 onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de 

onderwijsprogrammering.De sectoren leveren programma's aan leerlingen, 

organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en 

afsluiting. Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanagers/algemeen directeur in het centrale beleid 

voor de school. 

 

In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. 

De directeur levert samen met de afdelingshoofden- een bijdrage aan de 

meningsvorming en vormt het centraal managementteam van de onderwijsinstelling.  

 

Het afdelingshoofd is onder verantwoordelijkheid van de directeur 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 locatie, 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 en het vervangen van de algemeen directeur bij diens 

afwezigheid in voorkomende gevallen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de 

afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de afdeling; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen, 

waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de afdeling beschreven staan; 

• organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding uit in de afdeling en stemt 

deze af op vakoverstijgende onderwijskundige zaken; 

• beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van alle leden van het kernteam (de 

aan de afdeling verbonden docenten). 
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3.2. Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de onderwijsinstelling 

 

• ontwikkelt beleidsvoorstellen; 

• participeert in de meningsvorming op onderwijsinstellingsniveau in de 

vergaderingen met de afdelingshoofden en directeur; 

• neemt deel (als voorzitter of als lid) aan beleidscommissies op 

onderwijsinstellingsniveau; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de algemeen directeur en afdelingshoofden 

over algemene decentrale beleidszaken zoals: financiën & beheer, ICT, personeel 

& organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; 

• voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op onderwijsinstellingsniveau 

zoals pr-taken, boekenfonds, internationalisering, examens. 

 

3.3. Draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de 

onderwijsprogramma's van de afdeling 

 

• analyseert onderwijsresultaten van de afdeling en neemt naar aanleiding daarvan 

actie in samenwerking met de afdelingshoofden en directeur; 

• coördineert de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; 

• informeert en adviseert de directeur en de afdelingshoofden met betrekking tot 

het te voeren beleid. 

 

3.4. Geeft leiding aan de afdeling 

 

• stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de afdeling; 

• stuurt de medewerkers van de afdeling aan en coördineert hun werkzaamheden; 

• voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met aan de afdeling verbonden 

medewerkers en adviseert over eventuele rechtspositionele consequenties; 

• zit afdelingsvergaderingen voor (o.a. kernteamvergaderingen); 

• handelt/behandelt klachten betreffende de afdeling; 

• verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

• stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige docenten; 

• ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de afdeling en grijpt in bij 

overtredingen. 

 

3.5. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de 

afdeling binnen het vigerende kosten stelsel 

 

• verzorgt het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken; 

• bepaalt daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) de 

leeroefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de 

indeling en fasering van de lessen en stelt deze samen; 

• levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en 

andere delen van het curriculum; 

• levert bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe 

onderwijsprogramma's; 

• maakt leerlingen wegwijs in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, 

internet etc., waarin informatie kan worden opgezocht; 

• is verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderwijskundige verslaglegging van de 

afdeling; 
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• is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van administratieve taken zoals: 

mutaties, toestand formulier, rooster e.d.; 

• begeleidt individuele- en groepen leerlingen. 

 

3.6. Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

• het afdelingshoofd is verantwoording schuldig aan de directeur 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; 

• de door de centrale directie en de bestuursmanager geformuleerde en 

vastgestelde centrale kaders van beleid, beleidsuitgangspunten van de afdeling 

onderwijs en vastgestelde begrotingsrichtlijnen zijn belang bij de uitvoering van 

de werkzaamheden; 

• het afdelingshoofd 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 directeur en afdelingshoofden en bij het geven van leiding 

aan de afdeling. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het vakgebied van de afdeling; 

• kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen 

ervan; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

• inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling en de locatie; 

• 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-afdelingshoofden en de directeur om afstemming te bevorderen, 

nieuwe ontwikkelingen uit te dragen, adviezen te verstrekken en standpunten te 

verdedigen; 

• met de directeur over de uitwerking van het strategisch beleidsplan voor de 

afdeling; 

• met coördinatoren 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; 
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• 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voortgezet Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Directeur III 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Directeur III 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal tot 600 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, levert de directeur- samen met 

de adjunct directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken 

binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en de 

adjunct directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de 

werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van 

onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het schoolbestuur, 

vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, 

geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van docenten en geeft 

leiding aan het voltallige personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting, 

uitvoering en evaluatievan onderwijs en beleidsontwikkelingen van de 

school 

 

• vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

• bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

• bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

• bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse en meerjaren-

plannen. 

 

3.2. Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

• stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

• voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

• bereidt voor en voert het personeels-, financieel, en organisatorische beleid van 

de school uit aan de hand van de vigerende stelsel; 
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• draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

• verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3. Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

• initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het 

schoolbestuur; 

• adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 

3.4. Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

• onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

• bespreekt schoolorganisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

• bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 

3.5. Mede richtinggeven aan professionaliseringactiviteiten van docenten 

en ander onderwijspersoneel 

 

3.6. Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school 

 

• draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers 

(o.a. op ICTgebied); 

• neemt beslissingen in het kader van het integraal personeelsbeheer; 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen in 

het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

• bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.7. Leidinggeven aan de medewerkers van de school 

 

• stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

• hanteert conflictsituaties; 

• voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte 

 

• de directeur legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid van 

adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden, het beschikbare(school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

• de directeur neemt beslissingen over de richting van de beleidsontwikkeling van 

de school, bij de keuzes voor besteding van het schoolbudget en bij het adviseren 

en  informeren van het schoolbestuur. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

• diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

• kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundig 

vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

• inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

• inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

• inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

• vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

• vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

• vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

• met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

• met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

• 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

• met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. 

scholen/(scholings)instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot 

positiebepaling te komen; 

• met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Adjunct Directeur II 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 600-900 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur aanwezig is, levert de directeur- samen met de adjunct 

directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct 

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan de voor 

de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de directeur bij 

diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Mede invulling en uitvoering geven aan de voor de school vastgestelde  

onderwijskundige beleidskaders 

 

• volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

• vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

• organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding en de afstemming hierover op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

• adviseert over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

• initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het  

onderwijskundig beleid van de school 

 

• analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de directeur en het schoolbestuur; 

• coördineert, in overleg met de directeur en het schoolbestuur (de ontwikkeling 

van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

• informeert en adviseert de directeur met betrekking tot het te voeren beleid. 
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3.3. Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het  

centrale beleid van de school 

 

• draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

• levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

• adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over algemene beleidszaken 

zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

• voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4. Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct directeur is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft 

het mede realiseren van het onderwijsbeleid van de school, het mede uitvoering 

geven aan het centrale beleid en de mede geleverde bijdrage aan de ontwikkeling 

en uitvoering van het centrale beleid van de school; 

• de door het schoolbestuur geformuleerde en specifiek vastgestelde centrale 

kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

• de adjunct directeur neemt beslissingen over het mede vertalen van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het mede opstellen van 

meerjarenontwikkelingsplannen voor de school en over de inhoud van adviezen 

aan de directeur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

• kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de school en het van toepassing 

zijnde onderwijstype; 

• kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

• inzicht in taak en werkwijze van de school; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

directeur en het centraal schoolbestuur; 

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

• vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 
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6. Contacten 

 

• met de directeur om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

• met de directeur om onderwijskundig beleid van de school mede te 

ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

• met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

• met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

• met derden om de school te vertegenwoordigen; 

• 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Innovatiecoördinator 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Innovatiecoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen sectorprogramma's. 

 

De innovatiecoördinator coördineert de afstemming en uitvoering van onderwijs 

innovatieprocessen, draagt informatie over en onderhoudt contacten over 

onderwijsvernieuwing(en) en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van betrokken collega's. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördinatie afstemming en uitvoering onderwijs innovatieprocessen 

 

• inventariseert de stand van zaken m.b.t. de invoering van 

onderwijsvernieuwing(en), bepaalt in samenwerking met de coördinatoren de 

benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling; 

• stelt op basis hiervan uitvoeringsplannen op rekening houdend met de centraal 

vastgestelde kaders en stemt deze met betrokkenen en directie af; 

• werkt, in samenwerking met de coördinatoren, gebruiksdocumenten uit 

(profielwerkstuk, praktische opdrachten, schooltaalbeleid, 

uitwisselingsprogramma's e.d.) en draagt zorg voor invoering hiervan; 

• stuurt de diverse uitvoeringsprocessen aan (w.o. de aanschaf van methoden, 

leermiddelen en inventaris van de secties), bewaakt de voortgang op basis van 

tijd en kwaliteit en neemt passende maatregelen bij (dreigende) afwijkingen en 

knelpunten; 

• informeert periodiek betrokkenen en directie over de voortgang van 

onderwijsvernieuwingsprocessen gedurende het schooljaar en stelt tussentijdse 

verantwoordingen hierover op; 

• informeert en adviseert de directie over de implementatie van beleidsmaatregelen 

vanuit de overheid en het schoolbestuur in het kader van innovaties, doet 

aanpassingsvoorstellen en stuurt na afstemming de uitvoeringsplannen bij; 

• verbetert de randvoorwaarden (w.o. de facilitering door de mediabibliotheek) om 

te komen tot een optimaler functioneren. 

 

3.2. Informatie overdragen en contacten onderhouden over  

onderwijsvernieuwing(en) 

 

• organiseert schoolconferenties over onderwijsvernieuwingsprocessen en voert 

deze mede uit; 

• onderhoudt in- en externe contacten met andere scholen, gericht op afstemming 

en aansluiting van de onderwijsvernieuwingsprocessen en volgt afspraken op. 
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3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

• zoekt pro-actief contact met collega's, praat met collega's over problemen en 

wisselt ervaringen uit; 

• treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

• geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

• bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

• de innovatiecoördinator is verantwoording schuldig aan de 

directeur/afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden, de 

inhoud van de adviezen en de mate waarin de uitvoeringsplannen binnen 

vastgestelde centrale kaders zijn afgestemd en gerealiseerd; 

• de innovatiecoördinator verricht werkzaamheden binnen centraal vastgestelde 

kaders van onderwijskundig) beleid (w.o. landsbesluiten); 

• de innovatiecoördinator neemt beslissingen bij/over: de benodigde aanpak, 

werkwijze en werkverdeling, te treffen maatregelen bij (dreigende)afwijkingen en 

knelpunten, de inhoud van aanpassingsvoorstellen, het coördineren en afstemmen 

van de werkzaamheden en de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis op het eigen vakgebied en van 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van proces- en innovatiemanagement, didactische methoden en technieken 

en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 

• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en vaardigheid in de 

uitvoering ervan; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het aansturen van vernieuwingstrajecten en het inspelen op 

veranderend onderwijsbeleid; 

• vaardigheid in het opstellen van adviezen, (aanpassings)voorstellen en 

verantwoordingsrapportages; 

• vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

• vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

• met directie en coördinatoren over de invoering van onderwijsvernieuwing(en) 

binnen de school om tot onderlinge afstemming te komen; 

• met het team over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

• met collega-coördinatoren over de uitvoering van innovatieprocessen om tot 

afstemming te komen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

schoolorganisatie over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 
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• met betrokkenen in het kader van onderwijsvernieuwingen om af te stemmen 

tijdens voorlichtingsavonden e.d. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Coördinator 

Salarisschaal:  11 

 

Functiebeschrijving Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een of meer afdelingen van een school 

voor VSBO met een leerlingenaantal van meer dan 600 leerlingen. Het VSBO biedt 4-

jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die het 

basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan in 

leerwegen sectorprogramma's. 

 

De coördinator draagt zorg voor het onderwijs in de leerjaren van de toegewezen 

schoolsoort, draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de 

sector/locatie, geeft functioneel leiding aan verschillende typen docenten van een 

team, draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het 

onderwijs voor de sector/locatie of instelling en vervangt het afdelingshoofd bij diens 

afwezigheid in voorkomende gevallen. 

 

Een belangrijk element in de functie van de coördinator is de coördinatie van 

sectoraal/locatie brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van andere 

teams en sectoren/locaties. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Draagt zorg voor het onderwijs in de leerjaren van de toegewezen  

schoolsoort 

 

• verzorgt volledig het onderwijsleerproces; 

• bepaalt daartoe op basis van het leerplan de leer- en oefenstof, les- en 

leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering 

van de lessen en stelt deze samen; 

• levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en 

andere delen van het curriculum; 

• begeleidt individuele- en groepen leerlingen; 

• begeleidt leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.; 

• beoordeelt werkstukken en studieresultaten en stelt toetsen, tentamens en 

examens samen, neemt die af en beoordeelt deze en volgt de studievoortgang en 

draagt zorg voor de invulling van het leerlingvolgsysteem; 

• voert gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om 

problemen te bespreken of in conflictsituaties. 

 

3.2. Draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de  

sector/locatie 

 

• stemt de werkzaamheden af met het afdelingshoofd; 

• treedt op als projectleider in werk- en projectgroepen met betrekking tot 

onderwijskundige aspecten; 

• adviseert het afdelingshoofd van de sector/locatie voor wat betreft de 

onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de teams en de sector/locatie alsmede 

de afstemming met de andere sectoren/locaties; 
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• adviseert het afdelingshoofd van de sector/locatie voor wat betreft de inzet en 

loopbaanperspectieven van verschillende typen docenten van de teams. 

 

3.3. Geeft functioneel leiding aan verschillende typen docenten en  

mentoren van een team 

 

• adviseert met betrekking tot de inzet en inroostering; 

• voert periodiek functioneringsgesprekken en adviseert over eventuele 

rechtspositionele consequenties; 

• geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten en mentoren 

aangaande hun professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

• geeft (individueel) advies met betrekking tot loopbaanperspectieven; 

• beheert het opleidings- en leermiddelenbudget van het team; 

• laat opleidingen, trainingen, stages en werkervaring verzorgen; 

• coacht, in voorkomende gevallen, docenten, mentoren. 

 

3.4. Draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing  

van het onderwijs voor de sector/locatie 

 

• stelt onderwijsprogramma's samen, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied 

met inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde 

eindtermen; 

• ontwikkelt mede voorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen 

op het eigen vakgebied en adviseert het sector-/locatiemanagement hieromtrent; 

• ontwikkelt nieuwe programma's van de sector/locatie op basis van 

onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van 

eilandelijke en/of regionale onderwijskundige ontwikkelingen; 

• begeleidt werkgroepen en projectgroepen op sector/locatieniveau in het kader van 

bovengenoemde activiteiten; 

• begeleidt en neemt deel aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen, 

op sector/locatieniveau. 

 

3.5. Vervanging afdelingshoofd bij diens afwezigheid in voorkomende  

gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

• de coördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft de 

kwaliteit van de uitvoering van het onderwijsleerproces door het team en voor wat 

betreft de bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs; 

• specifieke beleidsplannen, de onderwijswet, onderwijs- en examenregeling en 

afgesproken lesprogramma en begrotingsrichtlijnen zijn van belang bij de 

uitvoering van de werkzaamheden; 

• de coördinator 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; 
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• 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; 

• 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/ locatie; 

• 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Adjunct Directeur III 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur III 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs met een leerlingenaantal tot 600 leerlingen. 

 

Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, waarvan twee jaar basisvorming, die 

het basisonderwijs hebben voltooid. In de bovenbouw bieden de scholen vakken aan 

in leerwegen sectorprogramma's. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct directeur aanwezig is, levert de directeur- samen met de adjunct 

directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct 

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie 

van het onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of meerdere 

toegewezen beleidsterreinen op basis van afspraken met de directeur, geeft mede 

richting aan de schoolorganisatie, geeft desgewenst zelf ook invulling aan het 

onderwijsleerproces en vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens 

afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Mede vormgeven aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het 

onderwijs binnen de school 

 

• stelt mede de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag op; 

• geeft aan en interpreteert leerlingprognoses; 

• stelt een schoolplan en een schoolgids op; 

• coördineert bij vernieuwingsactiviteiten; 

• ondersteunt docenten; 

• adviseert over en faciliteert leerlingzaken en -zorg; 

• geeft vorm aan werkoverleg, organisatie en onderwijskundige overlegstructuur; 

• bereidt het onderwijskundig jaarverslag voor. 

 

3.2. Zorgdragen voor de invulling en uitvoering van één of meerdere 

toegewezen beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën en/of 

ICT) op basis van afspraken met de directeur 

 

Onderwijs: 

• levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsaanbod; 

• brengt programmering van de lessen tot stand; 

• organiseert en zit overleg voor; 

• faciliteert en neemt (zonodig ) deel aan de professionaliseringactiviteiten van het 

onderwijsteam; 
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• bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; 

• verzorgt informatie en/of het faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten 

het afgebakende onderwijsaanbod; 

• voert functioneringsgesprekken met docenten. 

 

Personeel: 

• voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit; 

• bewaakt de taakomvang en -belasting; 

• begeleidt mede sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot 

personeelszorg; 

• begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken; 

• bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid etc.; 

• doet voorstellen voor na- en omscholing. 

 

Financiën: 

• stelt het formatieplan op; 

• verantwoordt de personeelsadministratie; 

• beheert mede het toegekende budget; 

• adviseert over de toekenning van beloningen. 

 

ICT: 

• faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 

 

3.3. Mede richtinggeven aan de schoolorganisatie 

 

• neemt deel aan voor de school relevante contacten en netwerken; 

• verzorgt mede het voorlichtingsbeleid; 

• organiseert huishoudelijke zaken; 

• stelt kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie. 

 

3.4. Geeft desgewenst zelf ook invulling aan het onderwijsleerproces 

 

3.5. Vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens afwezigheid 

 

4. Speelruimte 

 

• de adjunct directeur legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit 

van het opgedragen en afgeronde takenpakket; 

• de adjunct directeur verricht werkzaamheden binnen de door het 

schoolbestuur specifiek geformuleerde beleidslijnen, het vastgestelde 

(school)budget en de wetgeving; 

• de adjunct directeur neemt beslissingen bij/over: de analyse van problemen 

en vraagstukken en het bepalen van oplossingen c.q. alternatieven binnen de 

vastgestelde begroting en managementafspraken. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• diepgaande of brede kennis van de ontwikkelingen in het van toepassing 

zijnde onderwijs; 

• kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het van 

toepassing zijnde onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, en/of ICT) 

en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

• inzicht in de organisatie van het van toepassing zijnde onderwijs; 
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• inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

• inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

• inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

• vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

• vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

• vaardigheid in het onderhouden van contacten. 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur over de uitvoering van taken om tot nadere afspraken te 

komen; 

• met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken 

en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te spreken; 

• met docenten over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te 

komen; 

• met ouders om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en 

moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en desgewenst 

medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van 

de leerling. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Intern Begeleider/Leerlingbegeleider 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Intern Begeleider/Leerlingbegeleider 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4- jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De uitvoering van de leerlingenbegeleiding vindt plaats door coördinatoren, 

docenten/mentoren onder leiding van een intern begeleider/leerlingbegeleider. Het 

accent van de begeleiding ligt op het bieden van zorg aan leerlingen met leer- en 

gedragsproblemen. 

 

De intern begeleider/ leerlingbegeleider begeleidt en adviseert leerlingen met studie- 

en gedragsproblemen, geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als 

collectief gericht) aan leerlingen en ouders, bevordert de deskundigheid van docenten 

op het terrein van leerlingbegeleiding en neemt deel aan het overleg over het 

begeleiden van leerlingen in het preventieteam. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Begeleiding en advisering van leerlingen met studie- en 

gedragsproblemen 

 

• begeleidt leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, huiselijke problemen of het gedrag; 

• zoekt naar oplossingen voor individuele problemen; 

• organiseert en coördineert projecten op het terrein van leerlingbegeleiding; 

• adviseert over instroom van leerlingen met specifieke problemen (intake); 

• verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle relevante 

gegevens over de problematiek van de leerling als deel van het 

leerlingvolgsysteem; 

• begeleidt mentoren bij het omgaan met probleemleerlingen; 

• onderhoudt contacten met ouders; 

• adviseert de directie over het beleid ten aanzien van probleemleerlingen binnen de 

school; 

• onderhoudt externe contacten met hulpverleningsinstanties. 

 

3.2. Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief 

gericht) aan leerlingen en ouders 

 

• draagt zorg voor specifieke informatie over probleemleerlingen in de klas voor 

mentoren aan het begin van het leerjaar; 

• informeert ouders/ verzorgers over jeugdproblematiek tijdens (algemene) 

ouderavonden en/of via eigen publicaties van de school; 

• verstrekt informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers over 

hulpverleningsinstanties; 
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• verzamelt, rubriceert en actualiseert documentatiemateriaal over 

leerlingbegeleiding. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering van docenten op het terrein van 

leerlingbegeleiding 

 

• stelt materiaal samen voor vakdocenten en mentoren in het kader van 

leerlingbegeleiding; 

• informeert docenten en mentoren over hulpverleningsinstanties (sociale kaart St. 

Maarten). 

 

3.4. Neemt deel aan het overleg over het begeleiden van leerlingen in het 

preventieteam 

 

4. Speelruimte 

 

• de intern begeleider/ leerlingbegeleider legt verantwoording af aan de 

directeur/afdelingshoofd over de kwaliteit van de begeleiding en advisering van 

leerlingen met studie- en gedragsproblemen, de in- en externe voorlichting en de 

deskundigheidsbevordering van docenten en mentoren en de deelname aan het 

overleg over het begeleiden van leerlingen in het preventieteam; 

• de intern begeleider/ leerlingbegeleider verricht werkzaamheden binnen kaders 

van het voor de schoolorganisatie vastgestelde onderwijsbeleid en de algemene 

richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van de leerlingbegeleiding; 

• de intern begeleider/ leerlingbegeleider neemt beslissingen bij beleidsvoorstellen 

en de begeleiding en 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 externe instanties kunnen bieden; 

• 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; 

• invoelingsvermogen en sociale- en communicatieve vaardigheden; 

• vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

• met de directie en docenten over probleemleerlingen om de begeleiding of 

advisering optimaal te laten verlopen; 

• met ouders/verzorgers van leerlingen over specifieke problemen op het gebied 

van studie en gedrag; met organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding 

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 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Leerwegcoördinator 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Leerwegcoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4- jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De leerwegen omvatten een samenhangend onderwijsprogramma gericht op een 

algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming en een 

voorbereiding op naar inhoud verwante opleidingen in het voorbereidend secundair 

beroepsonderwijs. 

 

De leerwegcoördinator coördineert het (veranderings)proces binnen een leerweg in de 

bovenbouw, geeft vorm aan het onderwijs van een leerweg, levert bijdragen aan het 

leerwegindelingsproces en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van collega's binnen een leerweg. Een belangrijk element in 

de functie van de coördinator is de coördinatie van leerwegbrede activiteiten en de 

afstemming met activiteiten van andere leerwegen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Coördineren (veranderings) proces binnen een leerweg 

 

• stemt de werkzaamheden af met de directie, innovatiecoördinator, decaan en 

overige leerwegcoördinatoren; 

• treedt op als coördinator in werkgroepen met betrekking tot onderwijskundige 

aspecten; 

• adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de 

onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de docenten alsmede de afstemming 

met de andere leerwegcoördinatoren; 

• adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de inzet van 

docenten binnen een leerweg. 

 

3.2. Vormgeven onderwijsvernieuwing leerweg 

 

• ontwikkelt mede voorstellen voor aanpassing van het onderwijsaanbod, 

organisatieveranderingen voor een leerweg en adviseert de directie hieromtrent; 

• neemt deel aan werkoverleg voor de afstemming van het onderwijsaanbod binnen 

een leerweg; 

• ontwikkelt mede voorstellen voor nieuwe programma's en leermiddelen van een 

leerweg op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als 

gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 

• begeleidt werkgroepen binnen de school in het kader van bovengenoemde 

activiteiten; 

• neemt deel aan vernieuwingsactiviteiten en werkgroepen binnen de school. 
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3.3. Bijdragen leveren aan het leerwegkeuzeproces 

 

3.4. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's)  

binnen een leerweg 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

• zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's 

over problemen en wisselt ervaringen uit over het profiel; 

• treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

• het geven van (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande 

hun professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

• neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

• bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

• de leerwegcoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur/afdelingshoofd 

voor wat betreft de kwaliteit van de coördinatie binnen een leerweg, het 

vormgeven van het onderwijs van een leerweg, de bijdragen aan het 

leerwegindelingsproces en de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling binnen een leerweg; 

• de leerwegcoördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders van 

(onderwijskundig) beleid van de school; 

• de leerwegcoördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van de adviezen, de 

voorstellen tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en 

leermiddelen binnen een leerweg, de begeleiding van het proces van 

leerwegindeling en het verbeteren van de eigen prestatie. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• algemene theoretische en praktische kennis op het gebied van leerwegen en van 

relevante onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het (vervolg)onderwijs; 

• kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie 

ervan; 

• vaardigheid in het begeleiden en coachen van docenten; 

• vaardigheid in het coördineren; 

• vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen. 

 

6. Contacten 

 

• met de directie en andere leerwegcoördinatoren over de coördinatie van het 

veranderingsproces om adviezen te geven en tot afstemming te komen; 

• met docenten over de voortgang om te begeleiden, tot betere studieresultaten te 

komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 

• met docenten en betrokkenen over de uitvoering van hun inzet en functioneren 

om tot afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden; 

• met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om 

afstemming te verkrijgen; 
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• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen schoolorganisatie en 

in werkgroepen over onderwijsprogramma's van leerwegen en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming, professionaliteit van 

leerwegdocenten e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Decaan 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Decaan 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen sectorprogramma's. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De decaan is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het begeleiden en 

adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan (loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding ), het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers, het 

leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de mentoren op het 

terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding, het leveren van bijdragen aan het 

leerlingvolgsysteem en het bijwonen van decanenbijeenkomsten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen voor begeleiding en advisering van leerlingen over hun 

(school)loopbaan 

 

• begeleidt de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, stelt het vakkenpakket of loopbaankeuzes samen; 

• helpt bij de heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden; 

• zoekt oplossingen voor problemen bij deficiënties; 

• organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – 

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

• adviseert de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de 

arbeidsmarkt en bemiddelt bij eventuele problemen; 

• adviseert over instroom (intake) en doorstroming binnen de school en bemiddelt 

bij eventuele problemen; 

• verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle voor de 

loopbaanoriëntatie en begeleiding relevante gegevens als deel van het 

leerlingvolgsysteem, zoals dat op school gehanteerd wordt; 

• draagt zorg voor het afnemen van testen en de bespreking ervan; 

• begeleidt mentoren bij het afnemen van testen; 

• adviseert de directie met betrekking tot het testgebruik binnen de school; 

• onderhoudt contacten met instanties op het gebied van testen; 

• bewaakt het "testbudget". 

 

3.2. Zorgdragen voorlichting 

 

• draagt zorg voor algemene klassikale voorlichtingsmaterialen over 

loopbaanoriëntatie en -begeleidingsactiviteiten aan het begin van elk leerjaar 

zodat de mentoren erover kunnen beschikken; 

• organiseert met de decanen careerfairs; 
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• verschaft aan leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie 

over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema loopbaanoriëntatie en -

begeleiding; 

• informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen 

publicaties van de school; 

• informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; 

• verstrekt informatie aan leerlingen over de arbeidsmarkt; 

• verstrekt informatie op open dagen van de school; 

• verzamelt, rubriceert en actualiseert het documentatiemateriaal. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering mentoren op het terrein van de 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 

• stelt materiaal samen dat docenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader 

van de integratie van de oriëntatie studie en beroep en de loopbaanbegeleiding in 

het geheel van de schoolactiviteiten; 

• rust docenten toe voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun 

eigen vak; 

• rust mentoren toe op het terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

 

3.4. Bijwonen decanenbijeenkomsten 

 

4. Speelruimte 

 

• de decaan is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit 

van de beleidsbijdrage en -uitvoering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

binnen de school in de richting van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers; 

• de decaan werkt binnen het schoolbeleid op loopbaanoriëntatie en -

begeleidingsgebied (LOB) en binnen richtlijnen van de directie voor de uitvoering 

van de werkzaamheden; 

• de decaan neemt beslissingen bij/over: de inhoud van loopbaanoriëntatie en –

begeleidings (LOB), adviezen en het verstrekken van informatie aan leerlingen, 

ouders/verzorgers, 

• docenten en directie en 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 

schoolorganisatie; 

• 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 directie en docenten over studieprogramma's en -systemen en met 

leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
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• met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de 

(school)loopbaan om oplossingen te zoeken; 

• met organisaties op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Student Care Coördinator 

Salarisschaal   10 

 

Functiebeschrijving Student Care Coördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4- jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

Elke klas heeft een student care coördinator. De student care coördinator is het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen. 

 

De student care coördinator begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan intervisie en de 

deskundigheidsbevordering van collega's en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Vormgeving van onderwijs- en dienstverlening 

 

• organiseert en coördineert de kwaliteitstoetsing van de onderwijsuitvoering en 

implementeert aanbevelingen/uitkomsten; 

• adviseert directie en het schoolbestuur ten aanzien van het aannamebeleid voor 

leerlingen van scholen en onderwijsinstellingen (o.a. criteria en procedures) en 

ten aanzien van doorstroomcriteria naar andere studierichtingen; 

• implementeert en voert o.a. leerlingvolg- en kwaliteitszorgsystemen uit en 

beheert deze; 

• stelt onderwijsgerelateerde verslagleggingen (o.a. onderwijs-jaarverslag) op; 

• initieert de samenwerking met bedrijven en instellingen ten behoeve van 

uitwisseling van personeel, stages, etc. 

 

3.2. Uitvoering van groeps- en individuele leerlingbegeleiding 

 

• onderzoekt welke activiteiten nodig zijn om een leer- en begeleidingstraject voor 

een leerling vast te stellen; 

• stelt individuele opleidings- en/of begeleidingsplannen op; 

• begeleidt leerlingen bij hun loopbaan en/of lost specifieke problemen op die te 

maken hebben met de beroeps- en opleidingskeuze en stelt een vakkenpakket of 

de loopbaankeuze op; 

• stelt onderzoeksprocedures op; 

• voert diagnostisch (groeps)onderzoek uit waaronder RT diagnostiek; 

• voert specialistische groeps- en individuele begeleiding uit en/of verwijst naar 

externe specialisten; 

• organiseert en coördineert projecten op het terrein van de toeleiding onderwijs-

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

• adviseert over instroom en doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling 

en uitstroom naar ander onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en bemiddelt hierbij; 
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• brengt oorzaken van uitval in kaart en adviseert structurele oplossingen; 

• organiseert en coördineert de individugerichte studentenzorg (o.a. verwijzingen 

naar decaan en andere zorg- en hulpverlening, studieadviezen etc.). 

 

3.3. Begeleidt werkzaamheden van leerkrachten/ docenten en 

coördinatoren 

 

• adviseert met betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede 

lijnsbegeleiding; 

• ontwikkelt instrumenten en procedures voor de eerste, tweede en 

derdelijnsbegeleiding en doorverwijzing; 

• zet deskundigheidsbevordering op, op het terrein van de leerlingbegeleiding; 

• stelt materiaal samen voor leerkrachten/docenten in het kader van de integratie 

van de loopbaanbegeleiding in het geheel van de opleidingsactiviteiten; 

• biedt advies en consultatie aan begeleiders, coördinatoren en directie op het 

terrein van de leerlingbegeleiding. 

 

3.4. Bijdrage aan het beleid rond en de ontwikkeling van het 

leerlingvolgsysteem 

 

• adviseert de directie over het loopbaanoriëntatie en begeleidingsbeleid; 

• verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding relevante gegevens; 

• bewaakt mede de in-, door- en uitstroomontwikkelingen; 

• verzorgt de administratieve verwerking (dossiervorming) van alle relevante 

gegevens en informatie met betrekking tot het volgen van het leerproces van de 

leerling; 

• adviseert inzake activiteiten met betrekking tot plaatsing en leerwegbegeleiding; 

• stelt verantwoordingsrapportages op aan de opdrachtgever door tussenkomst van 

de toegewezen leidinggevende. 

 

3.5. Planningswerkzaamheden en studentenadministratie 

 

• voert overleg met vertegenwoordigers van de opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het 

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen; 

• levert informatie ten behoeve van het schoolbestuur en de afdeling onderwijs over 

de bekostiging, studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses; 

• treedt op als vraagbaak binnen het ondersteunend onderwijs ten aanzien van alle 

aspecten van planningswerkzaamheden en de studentenadministratie. 

 

4. Speelruimte 

 

• de student care coördinator is verantwoording schuldig aan 

directeur/afdelingshoofd over de kwaliteit van de uitvoering van groeps- en 

individuele derdelijnsbegeleiding van leerlingen, de kwaliteit van de begeleiding 

van de werkzaamheden van begeleiders en coördinatoren, de kwaliteit van de 

bijdrage aan het beleid rond het leerlingvolgsysteem en de voortgang van de 

planningswerkzaamheden en studentenadministratie; 

• de student care coördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde 

specifieke kaders; 

• de student care coördinator neemt beslissingen bij het adviseren over instroom en 

doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling en uitstroom naar ander 
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onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij, het adviseren met 

betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede lijnsbegeleiding, 

het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie- en 

begeleidingsbeleid en over het leveren van informatie over de bekostiging, 

studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie; 

• kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

• kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt; 

• kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen; 

• kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

doelgroep(en) op het eiland en de regio; 

• inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de 

school/ onderwijsinstelling; 

• inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio; 

• vaardigheid in communicatie (gesprek, intercultureel); 

• vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar 

passende oplossingen. 

 

 

6. Contacten 

 

• met begeleiders, leerkrachten/ docenten/coördinatoren, directie en 

stafmedewerkers om tot afstemming te komen inzake plaatsing en 

leerwegbegeleiding; 

• met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 

• met organisaties op het gebied van loopbaanbegeleiding over mogelijkheden voor 

hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of over onderzoek en 

plaatsing van leerlingen; 

• met collega-functionarissen bij scholen/ onderwijsinstellingen, toeleverende 

scholen en vervolgopleidingen over leerlingen om begeleiding en advisering op 

elkaar af te stemmen; 

• met vertegenwoordigers van de scholen/ opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het 

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen om af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Docent A 

Salarisschaal:  10 

 

Functiebeschrijving Docent A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen sectorprogramma's. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties en het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent A geeft onderwijs op een breed vakgebied en begeleidt het 

onderwijsproces, begeleidt pro-actief (individuele)leerlingen, draagt zorg voor de 

eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling, verricht structureel 

overige (coördinerende) taken, draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie 

en/of de onderwijsinstelling en geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan 

onderwijsondersteunend personeel.  

 

De docent A kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Intern begeleider; 

• Leerwegcoördinator; 

• Innovatiecoördinator; 

• Sectorcoördinator. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Onderwijs geven op een breed vakgebied en begeleiden  

onderwijsproces 

 

• past leerstof, didactische methoden en technieken aan, aan het niveau en de 

behoefte van de leerlingen; 

• beheerst diverse didactische methoden en technieken en past deze toe; 

• brengt de actualiteit van het vakgebied in de klas; 

• brengt kennis en vaardigheden over, waarbij er over de grenzen van het eigen 

vakgebied wordt gekeken; 

• schat het niveau van de leerlingen in en geeft advies daarover; 

• beoordeelt gebruikte methodieken; 

• maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.); 
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• beoordeelt werkstukken en studieresultaten, stelt toetsen, tentamens en examens 

samen, neemt deze af en beoordeelt deze, volgt de studievoortgang en draagt 

zorg voor de invulling van het leerlingvolgsysteem; 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

• participeert in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie binnen de 

school betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het 

vakgebied; 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

• bevordert de autonomie en het zelflerend vermogen van de leerling; 

• reflecteert actief op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

die van collega’s en geeft verbeteringen aan; 

• stelt onderwijsprogramma's op, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 

• draagt voorstellen aan voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor het eigen profiel; 

• levert een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan 

werkgroepen op profielniveau in het kader van onderwijsontwikkeling(en) op het 

eigen vakgebied; 

• heeft een actieve rol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten; 

• maakt aan het einde van het jaar een (evaluatie) verslag van de verrichte 

werkzaamheden. 

 

3.2. Pro-actieve begeleiding (individuele) leerlingen 

 

• stuurt het groepsdynamische proces; 

• signaleert proactief problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (door het 

voeren van gesprekken met de leerlingen, het signaleren aan collega's etc.); 

• is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

• voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

• speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

• neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

• zoekt actief contact met (meer of minder ervaren) collega's, praat met collega's 

over problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

• vervult een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe; 

• begeleidt stagiaires; 

• neemt actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

• neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

• werkt samen en vervult een actieve rol in de samenwerking. 

 

3.4. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

• verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

• heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

• leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 
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• bezoekt mogelijke stageplaatsen om te toetsen of die aan het gestelde kader 

beantwoorden; 

• verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

3.5. Draagt bij aan de activiteiten van de school 

 

• organiseert schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 

• onderhoudt contacten met externe deskundigen en instellingen; 

• houdt de verantwoording bij. 

 

3.6. Geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan  

onderwijsondersteunend personeel 

 

4. Speelruimte 

 

• de docent A legt verantwoording af aan de directeur/afdelingshoofd over de 

kwaliteit van verbeterings- en aanpassingsvoorstellen voor 

onderwijsprogramma's, over de kwaliteit van het geven van onderwijs, het 

begeleiden van het leerproces en de pro-actieve begeleiding van (individuele) 

leerlingen, de bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling, de aanpak bij het structureel verrichten van overige 

(coördinerende) taken en aan de activiteiten van de school; 

• de docent A ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

• de docent A verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van 

de schoolorganisatie en de onderwijsprogrammering; 

• de docent A neemt beslissingen bij/over: het opstellen van 

onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen, 

het doen van voorstellen voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor de eigen leerweg, het vervullen van een coachende rol naar minder ervaren 

collega's en stagiaires toe, het pro-actief signaleren van problemen van leerlingen 

en het hierop ondernemen van actie en het leiden van (mogelijk 

vakoverstijgende) werkgroepen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• brede theoretische kennis op het eigen en aanverwante vakgebied(en) en van 

algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van (individuele)leerlingen; 

• vaardigheid in het coördineren van (werk)groepen; 

• vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het signaleren van problemen; 

• vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

• vaardigheid in het begeleiden van collega's. 
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6. Contacten 

 

• met leerlingen, ouders/verzorgers en derden in het kader van het onderwijs, de 

begeleiding, conflicten en probleemsituaties om af te stemmen; 

• met collega's over gesignaleerde leer- en opvoedingsmoeilijkheden bij leerlingen 

om mogelijke oplossingen af te stemmen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

leerweg over aanpassingen aan onderwijsprogramma's, over bijdragen aan 

vakoverstijgende werkgroepen om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Docent B 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Docent B 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen sectorprogramma's. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties en het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent B geeft onderwijs op een specifiek vakgebied, begeleidt (delen van) het 

leerproces, begeleidt leerlingen inhoudelijk en onderwijskundig, draagt zorg voor de 

eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling, verricht structureel 

overige (coördinerende) taken, draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie 

en/of de onderwijsinstelling en geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan 

onderwijsondersteunend personeel (klassenassistenten, amanuensis). 

 

De docent B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Decaan; 

• Remedial Teacher; 

• Mentor; 

• ICT Coördinator; 

• Stagebegeleider. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Onderwijs geven specifiek vakgebied en begeleiden (delen van het)  

leerproces 

 

• beheerst en past diverse didactische methoden en technieken toe; 

• brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

• maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.); 

• beoordeelt werkstukken en studieresultaten, stelt toetsen, tentamens en 

examens samen, neemt deze af en beoordeelt deze, volgt de studievoortgang 

en draagt zorg voor de invulling van het leerlingvolgsysteem; 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 
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• participeert in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie binnen de 

school betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het 

vakgebied; 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

• bevordert de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; 

• reflecteert op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

collega's en overlegt over verbetering; 

• signaleert behoeften tot aanpassingen van het onderwijsprogramma en doet 

(verbeterings)voorstellen in werkgroepen van het docententeam; 

• verricht buitenschoolse en buitenlesactiviteiten; 

• maakt aan het einde van het jaar een (evaluatie) verslag van de verrichte 

werkzaamheden. 

 

3.2. Inhoudelijke en onderwijskundige leerlingbegeleiding 

 

• doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

• is zich bewust van individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop de 

begeleiding aan; 

• observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop actie; 

• is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

• voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, 

doorvragen en terugkoppelen); 

• neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

• neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

• neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

• werkt samen. 

 

3.4. Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

• verricht werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk 

vakoverstijgend); 

• heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

• leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

• verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

3.5. Draagt bij aan de activiteiten van de school 

 

• organiseert schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 

• onderhoudt contacten met externe deskundigen en instellingen; 

• houdt de verantwoording bij. 
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3.6. Geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan  

onderwijsondersteunend personeel 

 

4. Speelruimte 

 

• de docent B legt verantwoording af aan de directeur/afdelingshoofd over de 

kwaliteit van het gegeven onderwijs, de begeleiding van (delen van) het 

leerproces, over de inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding van leerlingen, 

over de bijdrage aan de eigen deskundigheidsbevordering en de 

competentieontwikkeling, de aanpak bij het structureel verrichten van overige 

(coördinerende) taken en de bijdragen aan de activiteiten van de school; 

• de docent B ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

• de docent B verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

• de docent B neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het 

ondernemen van actie hierop, het op peil houden van de eigen kennis en 

vaardigheden, het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen en het 

leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 

• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

• vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

• vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen en ouders/verzorgers en derden in het kader van onderwijs en 

begeleiding om af te stemmen; 

• met docenten A en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge 

afstemming e.d. te komen; 

• met de amanuensis en aanstaande collega's, in het kader van begeleiding om af 

te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal:  9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4- jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

leerkrachten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

 

De schoolmaatschappelijk werker heeft naar de leerlingen een vertrouwensrol en kan 

zich hierop beroepen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Ondersteuning en begeleiding leerlingen, indirect docenten en directie  

bij de aanpak van psycho-sociale problemen van leerlingen 

 

• voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

• participeert in het sociaal-pedagogisch begeleidingsteam; 

• formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

behandelplannen op en voert deze uit; 

• leert docenten en mentoren problemen bij leerlingen signaleren; 

• ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

• ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

• geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties; 

• houdt de sociale kaart van St. Maarten bij. 

 

3.2. Psycho-sociale hulpverlening aan leerlingen 

 

• brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

• helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

• bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

• voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van 

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

• verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

• pleegt in bedreigende (crisis)situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 

• verzorgt casemanagement; 

• bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 
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3.3. Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en – 

uitvoering ten aanzien van de psycho-sociale hulpverlening 

 

• neemt initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van beleid op het eigen 

vakgebied; 

• blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

• de schoolmaatschappelijk werker is verantwoording schuldig aan de 

directeur/afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit van de hulpverlening en de 

adviezen omtrent het psycho-sociaal werk binnen de onderwijsinstelling aan de 

directie; 

• de schoolmaatschappelijk werker legt in functionele zin verantwoording af in het 

werkoverleg over de behandeling van probleemleerlingen; 

• de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psycho-sociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

• 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 

 

• theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van schoolmaatschappelijk 

werk; 

• 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; 

• 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 afdelingshoofden, leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren en docenten 

die zelf probleemleerlingen begeleiden over de begeleiding om de hulpverlening af 

te stemmen en om adviezen en informatie te verstrekken; 

• met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

• met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 

• met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Docent C 

Salarisschaal:  8 

 

Functiebeschrijving Docent C 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen sectorprogramma's. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties en het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent C geeft onderwijs, begeleidt leerlingen, draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling, voert onder begeleiding het 

mentorschap uit, draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de 

onderwijsinstelling en geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan 

onderwijsondersteunend personeel. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Onderwijs geven 

 

• beheerst en past didactische methoden en technieken toe; 

• brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

• maakt een planning (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-inhoud 

e.d.); 

• beoordeelt werkstukken en studieresultaten, stelt toetsen, tentamens en examens 

samen, neemt deze af en beoordeelt deze, volgt de studievoortgang en draagt 

zorg voor de invulling van leerlingvolgsysteem; 

• houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van 

vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

• houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

• bevordert de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; 

• onderhoudt contacten met collega-docenten in verband met collegiale consultatie; 

• participeert in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie binnen de 

school betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het 

vakgebied; 

• bespreekt probleemleerlingen met de docent A/B of directeur; 

• maakt aan het einde van het jaar een (evaluatie) verslag van de verrichte 

werkzaamheden. 
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3.2. Leerlingbegeleiding 

 

• doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

• signaleert individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop na overleg de 

begeleiding aan; 

• observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop na overleg actie; 

• is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

• voert informatieve gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het 

actief luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

• neemt kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3. Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

• reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

• neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

• neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

• werkt samen. 

 

3.4. Voert onder begeleiding het mentorschap uit 

 

3.5. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de  

onderwijsinstelling 

 

• levert bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.; 

• onderhoudt contacten met externe deskundigen en instellingen. 

 

3.6. Geeft, in voorkomende gevallen, aanwijzingen aan  

onderwijsondersteunend personeel 

 

4. Speelruimte 

 

• de docent C legt verantwoording af aan de directeur/afdelingshoofd over de 

kwaliteit van het onderwijs, over de inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding 

van leerlingen, over de bijdrage aan de eigen deskundigheidsbevordering en de 

competentieontwikkeling,het onder begeleiding uitvoeren van het mentorschap en 

de bijdragen aan de activiteiten van de school; 

• de docent C ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

• de docent C verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

• de docent C neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het na 

overleg ondernemen van actie hierop, het op peil houden van de eigen kennis en 

vaardigheden en het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, 

voorlichtingsactiviteiten, enz. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

• kennis van didactische methoden en technieken; 
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• kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

• inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

• vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

• vaardigheid in het toepassen van basis didactische methoden en technieken; 

• vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

• vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

• vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

informatie uit te wisselen; 

• met docenten A/B en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om afspraken te 

maken.
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Studieassistent 

Salarisschaal:  8 

 

Functiebeschrijving Studieassistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4- jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de leerlingen. De 

studieassistent is verbonden aan een schoolorganisatie en de directeur is functioneel 

verantwoordelijk voor de aansturing. 

 

De studieassistent wordt ingezet bij het begeleiden van de leerlingen bij zelfstudie en 

onderwijsopdrachten en voert het beheer over studieruimtes en inventaris. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Begeleiding (individuele) leerlingen bij zelfstudie en  

onderwijsopdrachten 

 

• bespreekt (niet inhoudelijk) taken en werkstukken door; 

• geeft aanwijzingen; 

• stimuleert het stellen van leervragen en daagt uit tot het zelf onderzoeken en 

uitproberen; 

• initieert en bevordert een adequate samenwerking binnen de groep; 

• zet aan tot reflectie op eigen handelen; 

• houdt orde; 

• geeft feedback aan leerlingen; 

• verzorgt instructie waaronder het inoefenen van specifieke vaardigheden; 

• verzorgt (leeromgeving) begeleiding en signaleert verbeteringsmogelijkheden en 

rapporteert daarover aan de coördinator; 

• signaleert persoonlijke -en emotionele problemen bij leerlingen en verwijst door 

aan de intern begeleider/leerlingbegeleider. 

 

3.2. Beheren studieruimtes en inventaris 

 

• voert periodieke controles uit op de (technische) staat van alle aanwezige 

apparatuur en inventaris; 

• ziet toe op naleving van het schoolreglement; 

• voert periodieke controles uit op de staat van alle onroerende zaken in de 

voornoemde ruimten; 

• signaleert hieruit voortvloeiende onderhoud en/of herstel en geeft dit door; 

• voert volgens werkschema's en checklisten de wekelijkse, maandelijkse en 

jaarlijkse controles uit. 
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4. Speelruimte 

 

• de studieassistent legt functionele verantwoording af aan de directeur over de 

kwaliteit van de studiebegeleiding en over de juiste aanpak en werkwijze van de 

verrichte beheersactiviteiten en rapporteert verbeteringsmogelijkheden van 

leerlingen aan de coördinator; 

• de studieassistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde regelingen, 

theoretische kaders en onderwijsmethoden, onderwijsregelingen, instellingsplan, 

schoolreglement en leerplannen en hygiënische en technische voorschriften; 

• de studieassistent neemt beslissingen over/bij: het bieden van assistentie aan 

leerlingen, het meewerken aan organisatorische voorzieningen en de juiste 

uitvoering van de beheerswerkzaamheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• algemeen vaktechnische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

• basiskennis van hygiënische en technische voorschriften; 

• vaardigheid in het begeleiden van groepen en individuele studenten; 

• vaardig in het toepassen van begeleidingsmethodes en technieken in 

onderwijsgroepen en bij individuele leerlingen gericht op 

competentieontwikkeling; 

• vaardig in het evalueren van het functioneren van de onderwijsgroep /individuele 

leerling en daarover te signaleren en door te verwijzen; 

• vaardigheid in het uitvoeren van controles en het hieruit voortvloeiende 

onderhoud en herstel van de verschillende (technische) apparatuur; 

• communicatieve vaardigheden. 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur over de te gebruiken studietaken en onderwijsprogramma's; 

• met de mentor, intern begeleider over persoonlijke -en emotionele problemen bij 

leerlingen om door te verwijzen; 

• met leerlingen om hen te helpen en te begeleiden bij hun studie en 

studievoortgang, om af te stemmen; 

• met leerlingen bij het opruimen van de lokalen; 

• met docenten over aanpak, werkwijze en voortgang van het leerproces om af te 

stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Technisch Onderwijs Assistent 

Salarisschaal:  7 

 

Functiebeschrijving Technisch Onderwijs Assistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

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 amanuensissen en 

verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Uitvoering lesondersteunende taken voor de vakken natuurkunde,  

scheikunde en biologie 

 

• instrueert leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en 

profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en 

dergelijke; 

• begeleidt zelfstandig leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek en draagt 

oplossingen aan voor de door de leerlingen gestelde vragen; 

• begeleidt zelfstandig leerlingen bij practica; 

• assisteert bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en 

demonstratieproeven; 

• is aanwezig bij het inhalen van practica; 

• ontwikkelt zelfstandig demonstratieproeven, bereidt deze voor en voert deze uit 

en stelt practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten samen; 

• test practicumproeven en demonstratieproeven uit; 

• controleert de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en geeft feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 

• levert informatie aan, aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het 

onderwijsleerproces en het eindresultaat; 

• evalueert mede de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en 

zelfstandige onderzoeksopdrachten en doet voorstellen tot verbetering aan 

docenten. 

 

3.2. Assisterende werkzaamheden 

 

• onderhoudt apparatuur; 

• zet materiaal klaar en ruimt dit op; 

• adviseert de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en 

aangrenzende ruimten; 

• verricht de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan instrumenten, 

gereedschappen, werktuigen en andere hulpmiddelen; 
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• beoordeelt de resultaten van inspecties en tests en doet verbeteringsvoorstellen 

voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. 

zuurkasten, ventilatiesysteem); 

• adviseert de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, 

werktuigen en apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 

• doet voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, 

• computerprogrammatuur) en het ontwerp van hulpconstructies; 

• overlegt met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid; 

• draagt zorg voor het voorraadbeheer en bestelt materiaal; 

• stelt de begroting van de materialen op; 

• onderhoudt de vaklokalen. 

 

3.3. Opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere technisch  

onderwijs assistenten 

 

• assisteert bij het maken van profielwerkstukken; 

• maakt gebruik van gemeenschappelijke practicumruimtes; 

• assisteert bij vakoverstijgende projecten; 

• verleent assistentie bij de zelfstudie. 

 

3.4. Diverse werkzaamheden voor de school 

 

• surveilleert tijdens proefwerkweken; 

• verleent assistentie bij overige vakken zoals informatica; 

• coördineert de werkzaamheden van de overige amanuensissen. 

 

4. Speelruimte 

 

• 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 directeur; 

• de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde 

opdrachten binnen het curriculum; 

• de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het zelfstandig begeleiden 

van leerlingen en bij het samenwerken met en coördineren van werkzaamheden 

van andere amanuensissen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

• kennis van de theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning 

wordt gegeven; 

• kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en 

opdrachten, alsmede op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 

• kennis van veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften; 

• kennis over projectonderwijs/probleemgestuurd onderwijs; 

• inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 

• inzicht in directe koppeling naar maatschappelijk relevante gebeurtenissen; 

• vaardigheid in het begeleiden en omgaan met leerlingen bij de uit te voeren 

proeven en opdrachten en het stimuleren tot zelfstandig werken en leren; 

• vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, 

samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen; 

• vaardigheid op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, 

apparaten en instrumenten; 
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• vaardigheid in het werken in nieuwe werkvormen. 

 

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 technisch onderwijs assistenten 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 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Schooladministratie Medewerker 

Salarisschaal:  5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van de directie. 

 

De schooladministratie medewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en het 

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere  

administraties 

 

• bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

• typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

• legt dossiers aan; 

• verzorgt de post; 

• het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. een 

personeelsinformatiesysteem; 

• verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden. 

 

3.2. Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

• verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

• verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

• vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern) belanghebbenden; 

• wint aanvullende informatie in; 

• verwerkt mutaties. 

 

3.3. Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

• geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 

• beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
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3.4. Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

• voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

• beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 

3.5. Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

• beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

• stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4. Speelruimte 

 

• de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de 

directeur/het afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de 

werkzaamheden binnen de diverse administraties en de hierbij te hanteren 

procedures en werkwijzen; 

• de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van interne 

werkafspraken, administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor 

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

• de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 inschrijving 

e.d.; 

• vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

• vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen en leerkrachten en met derden om uitleg te geven over de 

toepassing van (inschrijvings) procedures en regelingen en om antwoord te geven 

op problemen bij inschrijving. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam:  Conciërge/ Schoolverzorger 

Salarisschaal:  4 

 

Functiebeschrijving Conciërge/ Schoolverzorger 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs. Het VSBO biedt 4-jarig onderwijs aan leerlingen, 

waarvan twee jaar basisvorming, die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen vakken aan in leerwegen en sectorprogramma's. 

 

De conciërge/ schoolverzorger 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 en verricht op verzoek incidenteel op een 

school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

De conciërge/ schoolverzorger verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een 

daartoe aangewezen leidinggevende. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1. Zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van  

het gebouw 

 

• beheert alle sleutels, codes e.d.; 

• begeleidt derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 

• schakelt, na goedkeuring, derden in bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen en begeleidt hen; 

• onderzoekt gebreken en storingen en verhelpt zonodig, dan wel schakelt derden 

in; 

• houdt vrij en ziet toe op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 

• verleent hulp bij calamiteiten, EHBO; 

• ziet toe op de toegankelijkheid van kluisjes; 

• houdt toezicht (security) op inkomend en uitgaand bezoek en activiteiten rondom 

de ingang van het gebouw en de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de 

gebouwen). 

 

3.2. Ondersteunende diensten 

 

• neemt op, verbindt desgewenst door, en beantwoordt de telefoon conform vooraf 

gemaakte afspraken, o.a. door het maken van notities; 

• noteert absenten; 

• voert inkoopopdrachten uit; 

• haalt de post op en brengt die weg; 

• kopieert lesmateriaal; 

• signaleert schoon te maken onderdelen; 

• stuurt de schoonmaakmedewerkers aan; 

• lost zelfstandig aangebrachte vernielingen op of draagt oplossingen voor; 

• ondersteunt bij ouderavonden e.d. 
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3.3. Optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen 

 

• grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 

• bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 

• begeleidt geschorste leerlingen. 

 

3.4. Op verzoek incidenteel verrichten van op een school voorkomende  

overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau 

 

4. Speelruimte 

 

• de conciërge/schoolverzorger 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/schoolverzorger verricht werkzaamheden binnen de gemaakte 

werkafspraken, regels en voorschriften; 

• de conciërge/schoolverzorger 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- en portierdiensten 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; 

• 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 ongeregeldheden; 

• vaardigheid in de Nederlandse en/of Engelse taal; 

• communicatieve- en sociale vaardigheden; 

• vaardigheid in het werken in teamverband; 

• vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

6. Contacten 

 

• 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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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
HAVO / VWO 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen 

HAVO/VWO 

6. HAVO/VWO 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 13 

2 Directeur II HBO 12 

3 Adjunct Directeur I HBO 12 

4 Afdelingshoofd HBO 12 

5 Directeur III HBO 11 

6 Adjunct Directeur II HBO 11 

7 Innovatiecoördinator HBO 11 

8 Coördinator HBO 11 

9 Docent A HBO 11 

10 Adjunct Directeur III HBO 10 

11 Decaan HBO 10 

12 Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider HBO 10 

13 Leerwergcoördinator HBO 10 

14 Sociaal Pedagogisch Medewerker/ 
Remedial Teacher 

HBO 10 

15 Student Care Coördinator HBO 10 

16 Docent B  HBO 10 

17 Docent C HBO 9 

18 ICT Coördinator HBO 9 

19 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

20 Studieassistent MBO-4 8 

21 Technisch Onderwijs Assistent (TOA) MBO-4 7 

22 Mediathecaris/Bibliothecaris MBO-4 5 

23 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

24 Conciërge/Schoolverzorger MBO-2 4 
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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Directeur I 

Salarisschaal: 13 

 

Functiebeschrijving Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met een leerlingenaantal van meer dan 900 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanager/directeur in het centrale beleid voor de 

school. In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen 

directeur beschreven. Indien er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, 

levert de directeur -samen met de adjunct directeur/afdelingshoofd- een bijdrage aan 

de meningsvorming. De managementtaken binnen de school worden na onderlinge 

afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct directeur/afdelingshoofd. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur I 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 het voltallig personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het (onderwijskundig) 

beleid van de school 

 

 levert binnen richtlijnen bijdragen aan de strategie van het schoolbestuur en 

vertaalt deze naar het onderwijsbeleid; 

 vertaalt centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 

school; 

 draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van 

toetsing en afsluiting en stemt deze af; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de 

school; 

 stelt richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen vast voor de 

uitvoering van onderwijskundig beleid; 

 voert het toelatingsbeleid voor leerlingen uit; 

 initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het beleid, mede op basis 

van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 



 

 

 

  

228 

 

 adviseert het schoolbestuur en de bestuurmanager over het scheppen van de 

nodige randvoorwaarden; 

 brengt (beleids)adviezen uit aan het schoolbestuur en de bestuursmanager 

omtrent de door het schoolbestuur te ontwikkelen strategische doelen; 

 neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het 

onderwijs in de school. 

 

3.2 Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

 bereidt voor en voert het personeels-, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3 Zorgdragen bedrijfsvoering op de school 

 

 stelt het (meerjaren)schoolontwikkelingsplan, de (meerjaren)begroting en het 

jaarverslag op en stemt deze af met de bestuursmanager; 

 stelt mede het personeels- en organisatiebeleid op en voert dit uit (de 

bestuursmanager doet aannamebeleid); 

 zorgt voor een deugdelijke leerlingenadministratie; 

 draagt zorg voor de (ver)huur van leslokalen van of voor de locatie(s) binnen de 

kaders van door het bestuur vastgestelde begroting; 

 doet binnen de vastgestelde schoolbegroting uitgaven voor de school. 

 

3.4 Profileringschool 

 

 vertegenwoordigt de school naar buiten en naar in- en uitstroominstellingen 

(toeleverende scholen en vervolgonderwijs); 

 bouwt op en onderhoudt voor de locatie relevante contacten en netwerken; 

 voert het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid uit. 

 

3.5 Coördinatie dagelijkse gang van zaken en beheer 

 

3.6 Leidinggeven 

 

 stelt een meerjarenschoolontwikkelingsplan op voor de school; 

 stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

 draagt zorg voor de medezeggenschap; 

 ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

 voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en  

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

 zit vergaderingen voor; 

 handelt klachten betreffende de school af; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht afdelingshoofden, coördinatoren en overige docenten; 
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 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de locatie, grijpt in bij 

overtredingen en past disciplinaire maatregelen toe; 

 behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur I legt verantwoording af aan het schoolbestuur/bestuursmanager 

over de leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen en de 

zorg voor de bedrijfsvoering op de school; 

 de door het schoolbestuur/bestuursmanager geformuleerde en vastgestelde 

beleidslijnen en randvoorwaarden, de centrale kaders van landelijk 

onderwijsbeleid en vastgestelde schoolbegroting zijn van belang bij de uitvoering 

van de werkzaamheden; 

 de directeur I neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, de vaststelling 

van de (meerjaren) schoolontwikkelingsplannen en het vertalen van centrale 

beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en bij het uitbrengen van 

(beleids)adviezen omtrent de door het schoolbestuur/bestuursmanager te 

ontwikkelen strategische doelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het van 

toepassing zijnde onderwijs; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o.formatieplanning), ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

 inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling en school; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.); 

 vaardigheid in het behartigen van het management van een school; 

 vaardigheid in omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van 

draagvlak voor nieuwe ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school 

en daarbuiten. 

 

6. Contacten 

 

 met de afdelingshoofden, het schoolbestuur en de bestuursmanager over 

beleidsaangelegenheden betreffende de school om bestuurlijke adviezen te 

formuleren; 

 met het schoolbestuur en de bestuursmanager om afstemming en draagvlak te 

realiseren voor het relevante beleid van de organisatie; 

 met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en 

anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de locatie uit 

te dragen, te verdedigen en te behartigen; 
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 met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af 

te leggen; 

 met derden zoals de Dienst Onderwijs Innovatie 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; 

 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 intern begeleider 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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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Directeur II 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Directeur II 

 

1. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met een leerlingenaantal van meer dan 900 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanager/directeur in het centrale beleid voor de 

school. In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen 

directeur beschreven. Indien er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, 

levert de directeur -samen met de adjunct directeur/afdelingshoofd- een bijdrage aan 

de meningsvorming. De managementtaken binnen de school worden na onderlinge 

afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct directeur/afdelingshoofd. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het 

coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundige beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallige 

personeel van de school. 

 

2. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

 beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2 Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 
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 bereidt voor en voert het personeels-, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit binnen het vigerende stelsel; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3 Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de adjunct-directeur en het  

schoolbestuur; 

 coördineert, in overleg met de adjunct-directeur en het schoolbestuur (de 

ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen 

en andere delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.4 Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de school. 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv. pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters etc. 

 

3.5 Leidinggeven. 

 

 stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de school; 

 stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

 ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale 

hulp en het decanaat; 

 voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

 zit vergaderingen voor; 

 handelt klachten betreffende de school af; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige docenten; 

 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

 behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur II is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat betreft 
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de coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering 

van het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de directeur II neemt beslissingen over de vertaling van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het opstellen van een 

meerjarenontwikkelingsplan voor de school, over de inhoud van adviezen aan het 

schoolbestuur en bij het geven van leiding aan de school. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; inzicht in taak en werkwijze van de 

school; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken ( opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur en de adjunct-directeur om de belangen van de school te 

verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 

 met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatieve 

beleid af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam: Adjunct Directeur I 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur I 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met een leerlingenaantal van meer dan 900 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur 

beschreven. Indien er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, levert de 

directeur -samen met de adjunct directeur/afdelingshoofd- een bijdrage aan de 

meningsvorming. De managementtaken binnen de school worden na onderlinge 

afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct directeur/afdelingshoofd. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur geeft mede leiding en sturing aan de onderwijs- en 

ondersteunende processen binnen de school, draagt mede zorg voor de 

bedrijfsvoering op de school, profileert mede de school, coördineert mede de 

dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school en vervangt in voorkomende 

gevallen, de directeur bij diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Mede voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het 

(onderwijskundig) beleid van de school 

 

 vertaalt de strategie van het schoolbestuur naar het onderwijsbeleid voor de 

school; 

 vertaalt centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 

school; 

 draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van 

toetsing en afsluiting en stemt deze af; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de 

school; 

 stelt richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen vast voor de 

uitvoering van onderwijskundig beleid; 

 initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het beleid, mede op basis 

van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 

 adviseert de directeur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden; 

 brengt (beleids)adviezen uit aan de directeur omtrent de door het schoolbestuur 

te ontwikkelen strategische doelen; 

 neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het 

onderwijs in de school. 
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3.2 Mede zorgdragen bedrijfsvoering op de school 

 

 stelt het (meerjaren) schoolontwikkelingsplan, de (meerjaren)begroting en het 

jaarverslag op; 

 stelt het personeels- en organisatiebeleid op en voert dit uit. 

 

3.3 Mede profileren school 

 

 vertegenwoordigt de school naar buiten en naar in- en uitstroominstellingen; 

 bouwt op en onderhoudt voor de school relevante contacten en netwerken; 

 voert het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid uit. 

 

3.4 Mede coördineren dagelijkse gang van zaken en beheer 

 

3.5 Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

 de adjunct directeur I legt verantwoording af aan de directeur over de wijze 

waarop mede leiding en sturing wordt gegeven aan de onderwijs- en 

ondersteunende processen en de zorg voor de bedrijfsvoering op de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden en de centrale kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van 

belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de adjunct directeur I neemt beslissingen bij/over: de inhoud van de adviezen, de 

geleverde bijdragen aan de vaststelling van de 

(meerjaren)schoolontwikkelingsplannen en het mede vertalen van centrale 

beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en het mede uitbrengen van 

(beleids)adviezen omtrent de door het schoolbestuur te ontwikkelen strategische 

doelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het van 

toepassing zijnde onderwijs; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

 inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

 vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.); 

 vaardigheid in het behartigen van het management van een school. 
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6. Contacten 

 

 met de directeur over beleidsaangelegenheden betreffende de school om 

bestuurlijke adviezen te formuleren; 

 met de directeur en het schoolbestuur om afstemming en draagvlak te realiseren 

voor het relevante beleid van de school; 

 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 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 intern begeleider 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Afdelingshoofd 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Afdelingshoofd 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met meer dan 600 leerlingen. Een school voor HAVO/VWO biedt 5 

jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee jaar basisvorming aan leerlingen 

die het basisonderwijs hebben voltooid. 

 

In de bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Onder het niveau van de centrale directie en bestuursmanagers wordt het onderwijs 

georganiseerd in afdelingen onder leiding van afdelingshoofden. 

 

Een afdeling 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 onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en 

de onderwijsprogrammering. De sectoren leveren programma's aan leerlingen, 

organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en 

afsluiting. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanagers/algemeen directeur in het centrale beleid 

voor de school. In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de 

algemeen directeur beschreven. De algemeen directeur levert -samen met de 

afdelingshoofden- een bijdrage aan de meningsvorming en vormt het centraal 

managementteam van de onderwijsinstelling. 

 

Het afdelingshoofd is onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 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 locatie, 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 en het vervangen van de algemeen directeur bij diens 

afwezigheid in voorkomende gevallen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de 

afdeling vastgestelde onderwijskundige beleidskaders 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de afdeling; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen, 

waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de afdeling beschreven staan; 

 organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding uit in de afdeling en stemt 

deze af op vakoverstijgende onderwijskundige zaken; 

 beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van alle leden van het kernteam (de 
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aan de afdeling verbonden docenten). 

 

3.2 Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de onderwijsinstelling 

 

 ontwikkelt beleidsvoorstellen; 

 participeert in de meningsvorming op onderwijsinstellingniveau in de 

vergaderingen met de afdelingshoofden en directeur; 

 neemt deel (als voorzitter of als lid) aan beleidscommissies op 

onderwijsinstellingsniveau; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de algemeen directeur en afdelingshoofden 

over algemene decentrale beleidszaken zoals: financiën & beheer, ICT, personeel 

& organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op onderwijsinstellingsniveau 

zoals pr-taken, boekenfonds, internationalisering, examens. 

 

3.3 Draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de 

onderwijsprogramma's van de afdeling 

 

 analyseert onderwijsresultaten van de afdeling en neemt naar aanleiding daarvan 

actie in samenwerking met de afdelingshoofden en directeur; 

 coördineert de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; 

 informeert en adviseert de directeur en de afdelingshoofden met betrekking tot 

het te voeren beleid. 

 

3.4 Geeft leiding aan de afdeling 

 

 stelt een meerjarenontwikkelingsplan op voor de afdeling; 

 stuurt de medewerkers van de afdeling aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met aan de afdeling verbonden 

medewerkers en adviseert over eventuele rechtspositionele consequenties; 

 zit afdelingsvergaderingen voor (o.a. kernteamvergaderingen); 

 handelt/behandelt klachten betreffende de afdeling; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht coördinatoren en overige docenten; 

 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de afdeling en grijpt in bij 

overtredingen. 

 

3.5 Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de 

afdeling en binnen het vigerende kosten stelsel 

 

 verzorgt het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken; 

 bepaalt daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) de 

leer/oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en 

de indeling en fasering van de lessen en stelt deze samen; 

 levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en 

andere delen van het curriculum; 

 levert bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe 

onderwijsprogramma's; 

 maakt leerlingen wegwijs in de voorhanden zijnde media, als boeken, cd-roms, 

internet etc., waarin informatie kan worden opgezocht; 
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 verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderwijskundige verslaglegging van de 

afdeling; 

 verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van administratieve taken zoals: 

mutaties, toestand formulieren, roosters etc. 

 begeleidt individuele- en groepen leerlingen. 

 

3.6 Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

 het afdelingshoofd is verantwoording schuldig aan de directeur 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; 

 de door de centrale directie en de bestuursmanager geformuleerde en 

vastgestelde centrale kaders van beleid, beleidsuitgangspunten van de afdeling 

onderwijs en vastgestelde begrotingsrichtlijnen zijn van belang bij de uitvoering 

van de werkzaamheden; 

 het afdelingshoofd 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 afdeling en over de inhoud 

van adviezen aan de algemeen directeur en afdelingshoofden en bij het geven van 

leiding aan de afdeling. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het vakgebied van de afdeling; 

 kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen 

ervan; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en financiële zaken 

(begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking); 

 inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling en de locatie; 

 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 de directeur om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met mede-afdelingshoofden en de directeur om afstemming te bevorderen, 

nieuwe ontwikkelingen uit te dragen, adviezen te verstrekken en standpunten te 

verdedigen; 

 met de directeur over de uitwerking van het strategisch beleidsplan voor de 
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afdeling; 

 met coördinatoren 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 intern begeleider of de decaan opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

 met bestuursmanagers met betrekking tot het beleid. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam: Directeur III 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Directeur III 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met een leerlingenaantal tot 600 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanager/directeur in het centrale beleid voor de 

school. In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen 

directeur beschreven. Indien er een adjunct directeur/afdelingshoofd aanwezig is, 

levert de directeur -samen met de adjunct directeur/afdelingshoofd- een bijdrage aan 

de meningsvorming. De managementtaken binnen de school worden na onderlinge 

afstemming verdeeld onder de directeur en de adjunct directeur/afdelingshoofd. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De directeur III geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de 

werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van 

onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het schoolbestuur, 

vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, 

geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van docenten en geeft 

leiding aan het voltallige personeel van de school. 

 

3.  Resultaatgebieden 

 

3.1 Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting, 

uitvoering en evaluatie van onderwijs en beleidsontwikkelingen van 

de school 

 

 vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

 bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

 bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse en meerjaren-

plannen. 
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3.2 Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

 bereidt voor en voert het personeels-, financieel-, en organisatorische beleid van 

de school uit binnen het vigerende stelsel; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, 

schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3 Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

 initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het 

schoolbestuur; 

 adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 

3.4 Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

 onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

 bespreekt schoolorganisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

 bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 

3.5 Mede richtinggeven aan professionaliseringactiviteiten van docenten 

en ander onderwijspersoneel 

 

3.6 Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school 

 

 draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers 

(o.a. op ICTgebied); 

 neemt beslissingen in het kader van het integraal personeelsbeheer; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen in 

het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.7 Leidinggeven aan de medewerkers van de school 

 

 stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

 hanteert conflictsituaties; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur III legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de uitvoering 

van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid van 

adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden het beschikbare(school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 
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 de directeur III neemt beslissingen over de richting van de beleidsontwikkeling 

van de school, bij de keuzes voor besteding van het schoolbudget en bij het 

adviseren en informeren van het schoolbestuur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundig 

vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

 inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde 

 werkprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

 besluitvormingscircuits; 

 vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

 vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

 met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. 

scholen/(scholings)instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot 

positiebepaling te komen; 

 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Adjunct Directeur II 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/ VWO met een leerlingenaantal van 600-900 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de bestuursmanager/directeur in het centrale beleid voor de 

school. In een directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen 

directeur beschreven. Indien er een adjunct directeur aanwezig is, levert de directeur 

-samen met de adjunct directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De 

managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de directeur en de adjunct directeur. 

 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur II is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan de 

voor de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de directeur bij 

diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Mede invulling en uitvoering geven aan de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding en de afstemming hierover op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

 adviseert over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2 Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de directeur en het schoolbestuur; 

 coördineert, in overleg met de directeur en het schoolbestuur (de ontwikkeling 
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van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert de directeur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.3 Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over algemene beleidszaken 

zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4. Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

 de adjunct directeur II is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat 

betreft het mede realiseren van het onderwijsbeleid van de school, het mede 

uitvoering geven aan het centrale beleid en de mede geleverde bijdrage aan de 

ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en specifiek vastgestelde centrale 

kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de adjunct directeur II neemt beslissingen over het mede vertalen van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het mede opstellen van 

meerjarenontwikkelingsplannen voor de school en over de inhoud van adviezen 

aan de directeur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de school en het van toepassing 

zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en schoolgebonden zaken (opstellen 

begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

directeur en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 
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werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met de directeur om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de directeur om onderwijskundig beleid van de school mede te ontwikkelen 

en de uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 met ouders/verzorgers om te informeren en zaken af te stemmen tijdens  

 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Innovatiecoördinator 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Innovatiecoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De innovatiecoördinator coördineert de afstemming en uitvoering van onderwijs 

innovatieprocessen, draagt informatie over en onderhoudt contacten over 

onderwijsvernieuwing(en) en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van betrokken collega's. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördinatie afstemming en uitvoering onderwijs innovatieprocessen 

 

 inventariseert de stand van zaken m.b.t. de invoering van 

onderwijsvernieuwing(en), bepaalt in samenwerking met de coördinatoren de 

benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling; 

 stelt op basis hiervan uitvoeringsplannen op rekening houdend met de centraal 

vastgestelde kaders en stemt deze met betrokkenen en directie af; 

 werkt, in samenwerking met de coördinatoren, gebruiksdocumenten uit 

(profielwerkstuk, praktische opdrachten, schooltaalbeleid, 

uitwisselingsprogramma's e.d.) en draagt zorg voor invoering hiervan; 

 stuurt de diverse uitvoeringsprocessen aan (w.o. de aanschaf van methoden, 

leermiddelen en inventaris van de secties), bewaakt de voortgang op basis van 

tijd en kwaliteit en neemt passende maatregelen bij (dreigende) afwijkingen en 

knelpunten; 

 informeert periodiek betrokkenen en directie over de voortgang van 

onderwijsvernieuwingsprocessen gedurende het schooljaar en stelt tussentijdse 

verantwoordingen hierover op; 

 informeert en adviseert de directie over de implementatie van beleidsmaatregelen 

vanuit de overheid en het schoolbestuur in het kader van innovaties, doet 

aanpassingsvoorstellen en stuurt na afstemming de uitvoeringsplannen bij; 

 verbetert de randvoorwaarden (w.o. de facilitering door de media-bibliotheek) om 

te komen tot een optimaler functioneren van het onderwijs. 

 

3.2 Informatie overdragen en contacten onderhouden over 

onderwijsvernieuwing(en) 

 

 organiseert schoolconferenties over onderwijsvernieuwingsprocessen en voert 

deze mede uit; 

 onderhoudt in- en externe contacten met andere scholen, gericht op afstemming 

en aansluiting van de onderwijsvernieuwingsprocessen en volgt afspraken op. 
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3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met collega's, praat met collega's over problemen en 

wisselt ervaringen uit; 

 treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

 de innovatiecoördinator is verantwoording schuldig aan de 

directeur/afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden, de 

inhoud van de adviezen en de mate waarin de uitvoeringsplannen binnen 

vastgestelde centrale kaders zijn afgestemd en gerealiseerd; 

 de innovatiecoördinator verricht werkzaamheden binnen centraal vastgestelde 

kaders van (onderwijskundig) beleid (w.o. landsbesluiten); 

 de innovatiecoördinator neemt beslissingen bij/over: de benodigde aanpak, 

werkwijze en werkverdeling, te treffen maatregelen bij (dreigende)afwijkingen en 

knelpunten, de inhoud van aanpassingsvoorstellen, het coördineren en afstemmen 

van de werkzaamheden en de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis op het eigen vakgebied en van 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van proces- en innovatiemanagement, didactische methoden en technieken 

en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en vaardigheid in de 

uitvoering ervan; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het aansturen van vernieuwingstrajecten en het inspelen op 

veranderend onderwijsbeleid; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen, (aanpassings)voorstellen en 

verantwoordingsrapportages; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 

 met directie en coördinatoren over de invoering van onderwijsvernieuwing(en) 

binnen de school om tot onderlinge afstemming te komen; 

 met het team over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

 met collega-coördinatoren over de uitvoering van innovatieprocessen om tot 

afstemming te komen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

schoolorganisatie over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en  

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 



 

 

 

  

249 

 

 met betrokkenen in het kader van onderwijsvernieuwingen om af te stemmen 

tijdens voorlichtingsavonden e.d. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam: Coördinator 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Coördinator 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/ VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De coördinator draagt zorg voor het onderwijs in de leerjaren van de toegewezen 

schoolsoort, draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de 

sector/locatie, geeft functioneel leiding aan verschillende typen docenten van een 

team, draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het 

onderwijs voor de sector/locatie of instelling en vervangt het afdelingshoofd bij diens 

afwezigheid in voorkomende gevallen. 

Een belangrijk element in de functie van de coördinator is de coördinatie van 

sectoraal/locatie brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van andere 

teams en sectoren/locaties. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Draagt zorg voor het onderwijs in de leerjaren van de toegewezen 

schoolsoort 

 

 verzorgt volledig het onderwijsleerproces; 

 bepaalt daartoe op basis van het leerplan de leer- en oefenstof, les- en 

leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering 

van de lessen en stelt deze samen; 

 levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en 

andere delen van het curriculum; 

 begeleidt individuele- en groepen leerlingen; 

 begeleidt leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.; 

 beoordeelt werkstukken en studieresultaten en stelt toetsen, tentamens en 

examens samen, neemt die af en beoordeelt deze en volgt de studievoortgang en 

draagt zorg voor de invulling van het leerlingvolgsysteem; 

 voert gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om 

problemen te bespreken of in conflictsituaties. 

 
3.2 Draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in de 

sector/locatie 

 

 stemt de werkzaamheden af met het afdelingshoofd; 

 treedt op als projectleider in werk- en projectgroepen met betrekking tot 

onderwijskundige aspecten; 

 adviseert het afdelingshoofd van de sector/locatie voor wat betreft de 

onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de teams en de sector/locatie alsmede 
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de afstemming met de andere sectoren/locaties; 

 adviseert het afdelingshoofd van de sector/locatie voor wat betreft de inzet en 

loopbaanperspectieven van verschillende typen docenten van de teams. 

 

3.3 Geeft functioneel leiding aan verschillende typen docenten en 

mentoren van een team 

 

 adviseert met betrekking tot de inzet en inroostering 

 voert periodiek functioneringsgesprekken en adviseert over eventuele 

rechtspositionele consequenties; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten en mentoren 

aangaande hun professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 geeft (individueel) advies met betrekking tot loopbaanperspectieven; 

 beheert het opleidings- en leermiddelenbudget van het team; 

 laat opleidingen, trainingen, stages en werkervaring verzorgen; 

 coacht, in voorkomende gevallen, docenten, mentoren. 

 
3.4 Draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing 

van het onderwijs voor de sector/locatie 

 

 stelt onderwijsprogramma's samen, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied 

met inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde 

eindtermen; 

 ontwikkelt mede voorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen 

op het eigen vakgebied en adviseert het sector-/locatiemanagement hieromtrent; 

 ontwikkelt nieuwe programma's van de sector/locatie op basis van 

onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke 

en/of regionale onderwijskundige ontwikkelingen; 

 begeleidt werkgroepen en projectgroepen op sector/locatieniveau in het kader van 

bovengenoemde activiteiten; 

 begeleidt en neemt deel aan vernieuwingsactiviteiten, projecten en werkgroepen, 

op sector/locatieniveau. 

 
3.5 Vervanging afdelingshoofd bij diens afwezigheid in voorkomende 

gevallen 

 
4. Speelruimte 

 

 de coördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft de 

kwaliteit van de uitvoering van het onderwijsleerproces door het team en voor wat 

betreft de bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs; 

 specifieke beleidsplannen, de onderwijswet, onderwijs- en examenregeling en 

afgesproken lesprogramma en begrotingsrichtlijnen zijn van belang bij de 

uitvoering van de werkzaamheden; 

 de coördinator 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 
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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; 

 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/ locatie; 

• 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Docent A 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Docent A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/ VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent A geeft onderwijs op een breed en/of specialistisch vakgebied, begeleidt 

pro-actief (meer complexe) leerlingen, draagt zorg voor deskundigheidsbevordering 

en competentieontwikkeling en verricht integraal (coördinerende) taken. 

 

De docent A kan werkzaamheden verrichten op een (integraal) functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en in- en 

externe integrale coördinatie en stemt deze af. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Innovatiecoördinator; 

• Intern begeleider; 

• Profielcoördinator. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven op een breed en/of specialistisch vakgebied 

 

 past leerstof, didactische methoden en technieken aan, aan het niveau en de 

behoefte van de leerlingen; 

 beheerst vrijwel alle didactische methoden en technieken en past deze toe; 

 brengt de actualiteit van het vakgebied in de klas; 

 is in staat kennis over te brengen, waarbij er door middel van een 'helikopterview' 

over de grenzen van het eigen vakgebied wordt gekeken; 

 schat het niveau van de leerlingen in en geeft advies daarover; 

 reflecteert actief op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

die van collega’s en geeft verbeteringen aan; 

 beoordeelt methodieken en ontwikkelt nieuwe methodieken; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.); 

 maakt toetsen; 

 houdt zich pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 
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lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.) en draagt deze 

over aan collega's; 

 signaleert en reageert op ideeën van vakgenoten en ontwikkelt zelfstandig nieuwe 

ideeën; 

 stelt zich pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek en 

draagt deze over aan collega's; 

 implementeert vernieuwingen binnen het onderwijsaanbod; 

 initieert en draagt zorg voor de ontwikkeling en vernieuwing van het vak; 

 meet de effecten en bewaakt de verschillende pedagogische- en didactische 

werkvormen; 

 heeft een voortrekkersrol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2 Pro-actieve begeleiding (meer complexe) leerlingen 

 

 stuurt gericht het groepsdynamische proces; 

 signaleert proactief problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (door het 

voeren van gesprekken met leerlingen, het signaleren aan collega's etc.) en lost 

(ook meer complexe) problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar collega's en stagiaires toe; 

 signaleert de begeleidingsbehoefte van collega's en speelt hierop in; 

 neemt pro-actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 begeleidt stagiaires; 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een pro-actieve rol in de samenwerking. 

 

3.4 Verrichten (integraal) coördinerende taken 

 

 coördineert integraal en stemt werkzaamheden af op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend); 

 leidt langdurige (mogelijk vakoverstijgende) projecten; 

 neemt het initiatief tot innovaties binnen het eigen vakgebied waarbij ook 

contacten worden onderhouden met collega-vakspecialisten buiten de 

schoolorganisatie; 

 vertegenwoordigt de schoolorganisatie op symposia, themabijeenkomsten en 

seminars; 

 verricht ontwikkelende werkzaamheden gericht op specifieke 

onderwijsgerelateerde vraagstellingen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 
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4. Speelruimte 

 

 de docent A legt verantwoording af aan de directeur en afdelingshoofd over de 

kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor en het inhoud geven aan de ontwikkeling 

van het onderwijs (op het vakgebied), de afstemming van de 

onderwijsactiviteiten, de generieke bijdrage vanuit het vakgebied aan de 

implementatie van de vernieuwing van het onderwijsaanbod binnen de 

schoolorganisatie, over de  competentieontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling en 

de (integraal) coördinerende taken; 

 de docent A verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van 

de schoolorganisatie en de onderwijsprogrammering; 

 de docent A neemt beslissingen bij het initiëren en zorgdragen voor de 

ontwikkeling en vernieuwingen van het vak, het signaleren van problemen bij 

(meer complexe) leerlingen, het ondernemen van actie hierop, het oplossen van 

problemen en het bemiddelen in conflicten, het signaleren van 

begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen, het leiden van 

langdurige (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen en het (integraal) 

coördineren en afstemmen van werkzaamheden op een specifiek functioneel 

taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend). 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 zeer brede theoretische kennis op het eigen vakgebied en van algemene 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van vrijwel alle didactische methoden en technieken; 

 kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de ontwikkeling en 

implementatie ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het hanteren van een helikopterview ten aanzien van de plaats van 

het eigen vakgebied; 

 vaardigheid in het motiveren van (meer complexe) leerlingen; 

 vaardigheid in het toepassen van alle didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's; 

 vaardigheid in het leiden van werkgroepen. 

 

6. Contacten 

 

• met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot 

betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en 

problemen op te lossen; 

• met ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs, de begeleiding, conflicten 

en complexe probleemsituaties om af te stemmen; 

• met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over 
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leer- en opvoedingsmoeilijkheden van leerlingen om tot oplossingsrichtingen te 

komen; 

• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, het eigen 

profiel en zeker ook de schoolorganisatie over de ontwikkeling van 

onderwijsprogramma's en de implementatie van onderwijsvernieuwing om tot 

onderlinge afstemming e.d. te komen; 

• met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over 

leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen.  
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam:: Adjunct Directeur III 

Salarisschaal 10 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur III 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer afdelingen van een school 

voor HAVO/VWO met een leerlingenaantal tot 600 leerlingen. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur 

beschreven. Indien er een adjunct directeur aanwezig is, levert de directeur -samen 

met de adjunct directeur- een bijdrage aan de meningsvorming. De 

managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de directeur en de adjunct directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

directeur. 

 

De adjunct directeur III geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de 

evaluatie van het onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van één of 

meerdere toegewezen beleidsterreinen op basis van afspraken met de directeur, geeft 

mede richting aan de schoolorganisatie, geeft desgewenst zelf ook invulling aan het 

onderwijsleerproces en vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens 

afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Mede vormgeven aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het 

onderwijs binnen de school 

 

 stelt mede de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag op; 

 geeft aan en interpreteert leerlingprognoses; 

 stelt een schoolplan en een schoolgids op; 

 coördineert bij vernieuwingsactiviteiten; 

 ondersteunt docenten; 

 adviseert over en faciliteert leerlingzaken en -zorg; 

 geeft vorm aan werkoverleg, organisatie en onderwijskundige overlegstructuur; 

 bereidt het onderwijskundig jaarverslag voor. 

 

3.2 Zorgdragen voor de invulling en uitvoering van één of meerdere 

toegewezen beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën en/of 

ICT) op basis van afspraken met de directeur 

 

Onderwijs: 

 levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsaanbod; 

 brengt programmering van de lessen tot stand; 
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 organiseert en zit overleg voor; 

 faciliteert en neemt (zonodig ) deel aan de professionaliseringactiviteiten van het 

onderwijsteam; 

 bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; 

 verzorgt informatie en/of het faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten 

het afgebakende onderwijsaanbod; 

 voert functioneringsgesprekken met docenten. 

 

Personeel: 

 voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit; 

 bewaakt de taakomvang en -belasting; 

 begeleidt mede sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot 

personeelszorg; 

 begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken; 

 bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid etc.; 

 doet voorstellen voor na- en omscholing. 

 

Financiën: 

 stelt het formatieplan op; 

 verantwoordt de personeelsadministratie; 

 beheert mede het toegekende budget; 

 adviseert over de toekenning van beloningen. 

 

ICT: 

 faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 

 

3.3 Mede richtinggeven aan de schoolorganisatie 

 

 neemt deel aan voor de school relevante contacten en netwerken; 

 verzorgt mede het voorlichtingsbeleid; 

 organiseert huishoudelijke zaken; 

 stelt kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie. 

 
3.4 Geeft desgewenst zelf ook invulling aan het onderwijsleerproces 

 

 adviseert de schoolleiding over het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid; 

 verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding relevante gegevens; 

 bewaakt de schoolloopbaan van de leerling; 

 verzamelt gegevens en stelt managementinformatie samen. 

 
3.5 Vervangt, in voorkomende gevallen, de directeur bij diens afwezigheid 

 

4. Speelruimte 

 

 de adjunct directeur III legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit 

van het opgedragen en afgeronde takenpakket; 

 de adjunct directeur III verricht werkzaamheden binnen de door het schoolbestuur 

specifiek geformuleerde beleidslijnen, het vastgestelde (school)budget en de 

wetgeving; 

 de adjunct directeur III neemt beslissingen bij/over: de analyse van problemen en 

vraagstukken en het bepalen van oplossingen c.q. alternatieven binnen de 

vastgestelde begroting en managementafspraken. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 diepgaande of brede kennis van de ontwikkelingen in het van toepassing zijnde 

onderwijs; 

 kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het van 

toepassing zijnde onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, en/of ICT) en 

van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

 inzicht in de organisatie van het van toepassing zijnde onderwijs; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 vaardigheden in het opstellen van (beleids)nota's, notities en rapportages; 

 vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 vaardigheid in het onderhouden van contacten. 

 

6. Contacten 

 

• met de directeur over de uitvoering van taken om tot nadere afspraken te komen; 

• met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en 

(financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te spreken; 

• met docenten over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te 

komen; 

• met ouders om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en 

moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en desgewenst 

medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van 

de leerling. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam:: Decaan 

Salarisschaal 10 

 

Functiebeschrijving Decaan 

 

2.   Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie.  

De decaan is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het begeleiden en 

adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan (loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding), het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers, het 

leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering op het terrein van de 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding, het leveren van bijdragen aan het 

leerlingvolgsysteem en het bijwonen van decanenbijeenkomsten. 

 

3.   Resultaatgebieden 

3.1  Zorgdragen voor begeleiding en advisering van leerlingen over hun 

(school)loopbaan 

 begeleidt de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, stelt het vakkenpakket of loopbaankeuzes samen; 

 helpt bij de heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden; 

 zoekt oplossingen voor problemen bij deficiënties; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs–

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

 adviseert de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de 

arbeidsmarkt en bemiddelt bij eventuele problemen; 

 adviseert over instroom (intake) en doorstroming binnen de school en bemiddelt 

bij eventuele problemen; 

 verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle voor de 

loopbaanoriëntatie en begeleiding relevante gegevens als deel van het 

leerlingvolgsysteem, zoals dat op school gehanteerd wordt; 

 draagt zorg voor het afnemen van testen en de bespreking ervan; 

 begeleidt bij het afnemen van testen; 

 adviseert de directie met betrekking tot het testgebruik binnen de school; 

 onderhoudt contacten met instanties op het gebied van testen; 

 bewaak het "testbudget". 

 

3.2 Zorgdragen voorlichting 

 

 draagt zorg voor algemene klassikale voorlichtingsmaterialen over 

loopbaanoriëntatie en -begeleidingsactiviteiten aan het begin van elk leerjaar 

zodat de docenten erover kunnen beschikken; 

 verschaft aan leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie 

over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema loopbaanoriëntatie en -

begeleiding; 
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 informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen 

publicaties van de school; 

 informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; 

 verstrekt informatie aan leerlingen over de arbeidsmarkt; 

 verstrekt informatie op open dagen van de school; 

 verzamelt, rubriceert en actualiseert het documentatiemateriaal. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering mentoren op het terrein van de 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 

 stelt materiaal samen dat docenten kunnen gebruiken in het kader van de 

integratie van de oriëntatie studie en beroep en de loopbaanbegeleiding in het 

geheel van de schoolactiviteiten; 

 rust docenten toe voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun 

eigen vak; 

 rust docenten toe op het terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

 

3.4 Bijwonen decanenbijeenkomsten 

 

4.   Speelruimte  

 de decaan is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit 

van de beleidsbijdrage en -uitvoering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

binnen de school in de richting van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers; 

 de decaan werkt binnen het schoolbeleid op loopbaanoriëntatie en -

begeleidinggebied (LOB) en binnen richtlijnen van de directie voor de uitvoering 

van de werkzaamheden; 

 de decaan neemt beslissingen bij/over: de inhoud van loopbaanoriëntatie en -

begeleidingsadviezen (LOB) en het verstrekken van informatie aan leerlingen, 

ouders/verzorgers, docenten en directie en de deskundigheidsbevordering van 

docenten. 

 

5.   Kennis en vaardigheden 

 kennis van begeleidings- en adviesmethodieken, 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 

 schoolorganisatie; 

 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 directie en docenten over studieprogramma's en -systemen en met 

leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
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 met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de 

(school)loopbaan om oplossingen te zoeken; 

 met organisaties op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (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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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam:             Intern Begeleider/ Leerlingbegeleider 

Salarisschaal:             10 

 

Functiebeschrijving Intern Begeleider/Leerlingbegeleider 

 

2.   Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De uitvoering van de leerlingenbegeleiding vindt plaats door coördinatoren, 

docenten/mentoren onder leiding van een intern begeleider/leerlingbegeleider. Het 

accent van de begeleiding ligt op het bieden van zorg aan leerlingen met leer- en 

gedragsproblemen. 

De intern begeleider/ leerlingbegeleider begeleidt en adviseert leerlingen met studie- 

en gedragsproblemen, geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als 

collectief gericht) aan leerlingen en ouders, bevordert de deskundigheid van docenten 

op het terrein van leerlingbegeleiding en neemt deel aan het overleg over het 

begeleiden van leerlingen in het preventieteam. 

 

3.   Resultaatgebieden 

3.1 Begeleiding en advisering van leerlingen met studie- en 

gedragsproblemen 

 begeleidt leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, huiselijke problemen of het gedrag; 

 zoekt naar oplossingen voor individuele problemen; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van leerlingbegeleiding; 

 adviseert over instroom van leerlingen met specifieke problemen (intake); 

 verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle relevante 

gegevens over de problematiek van de leerling als deel van het 

leerlingvolgsysteem; 

 begeleidt mentoren bij het omgaan met probleemleerlingen; 

 onderhoudt contacten met ouders; 

 adviseert de directie over het beleid ten aanzien van probleemleerlingen binnen de 

school; 

 onderhoudt externe contacten met hulpverleningsinstanties. 

 

3.2  Geeft in- en externe voorlichting (zowel individueel als collectief 

gericht) aan leerlingen en ouders 

 draagt zorg voor specifieke informatie over probleemleerlingen in de klas voor 

mentoren aan het begin van het leerjaar; 

 informeert ouders/verzorgers over jeugdproblematiek tijdens (algemene) 

ouderavonden en/of via eigen publicaties van de school; 

 verstrekt informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers over 

hulpverleningsinstanties; 
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 verzamelt, rubriceert en actualiseert documentatiemateriaal over 

leerlingbegeleiding. 

 

3.3  Deskundigheidsbevordering van docenten op het terrein van 

leerlingbegeleiding 

 stelt materiaal samen voor docenten in het kader van leerlingbegeleiding; 

 informeert docenten over hulpverleningsinstanties (sociale kaart Sint Maarten). 

 

3.4 Neemt deel aan het overleg over het begeleiden van leerlingen in het 

preventieteam 

 

4.   Speelruimte 

 de intern begeleider/ leerlingbegeleider legt verantwoording af aan de 

directeur/afdelingshoofd over de kwaliteit van de begeleiding en advisering van 

leerlingen met studie- en gedragsproblemen, de in- en externe voorlichting en de 

deskundigheidsbevordering van docenten en de deelname aan het overleg over 

het begeleiden van leerlingen in het preventieteam; 

 binnen het voor de schoolorganisatie vastgestelde onderwijsbeleid en de 

algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van de 

leerlingbegeleiding; 

 de intern begeleider/ leerlingbegeleider neemt beslissingen bij beleidsvoorstellen 

en de begeleiding en 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 externe instanties kunnen bieden; 

 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; 

 invoelingsvermogen en sociale- en communicatieve vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6.   Contacten 

 met de directie en docenten over probleemleerlingen om de begeleiding of 

advisering optimaal te laten verlopen; 

 met ouders/verzorgers van leerlingen over specifieke problemen op het gebied 

van studie- en gedrag; 

 met organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding 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 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Leerwegcoördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Leerwegcoördinator 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De leerwegcoördinator coördineert het (veranderings)proces binnen een leerweg in de 

bovenbouw, geeft vorm aan het onderwijs van een leerweg, levert bijdragen aan het 

leerwegindelingsproces en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van collega's binnen een leerweg. 

 

Een belangrijk element in de functie van de coördinator is de coördinatie van leerweg 

brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van andere leerwegen. 

 

3.   Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördineren (veranderings) proces binnen een leerweg 

 

 stemt de werkzaamheden af met de directie, innovatiecoördinator, decaan en 

overige leerwegcoördinatoren; 

 treedt op als coördinator in werkgroepen met betrekking tot onderwijskundige 

aspecten; 

 adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de 

onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de docenten alsmede de afstemming 

met de andere leerwegcoördinatoren; 

 adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de inzet van 

docenten binnen een leerweg. 

 

3.2 Vormgeven onderwijsvernieuwing leerweg 

 

 ontwikkelt mede voorstellen voor aanpassing van het onderwijsaanbod, 

organisatieveranderingen voor een leerweg en adviseert de directie hieromtrent; 

 neemt deel aan werkoverleg voor de afstemming van het onderwijsaanbod binnen 

een leerweg; 

 ontwikkelt mede voorstellen voor nieuwe programma's en leermiddelen van een 

leerweg op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als 

gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 

 begeleidt werkgroepen binnen de school in het kader van bovengenoemde 

activiteiten; 

 neemt deel aan vernieuwingsactiviteiten en werkgroepen binnen de school. 
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3.3 Bijdragen leveren aan het leerwegkeuzeproces 

 

3.4 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

binnen een leerweg 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereidt om 

de eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt pro-actief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over het profiel; 

 treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4.   Speelruimte 

 de leerwegcoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur/afdelingshoofd 

voor wat betreft de kwaliteit van de coördinatie binnen een leerweg, het 

vormgeven van het onderwijs van een leerweg, de bijdragen aan het 

leerwegindelingsproces en de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling binnen een leerweg; 

 de leerwegcoördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders van 

(onderwijskundig) beleid van de school; 

 de leerwegcoördinator neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, de 

voorstellen tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en 

leermiddelen binnen een leerweg, de begeleiding van het proces van 

leerwegindeling en het verbeteren van de eigen prestatie. 

 

5.   Kennis en vaardigheden 

 

 algemene theoretische en praktische kennis op het gebied van leerwegen en van 

relevante onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het (vervolg)onderwijs; 

 kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie 

ervan; 

 vaardigheid in het begeleiden en coachen van docenten; 

 vaardigheid in het coördineren; 

 vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen. 

 

6.   Contacten 

 

 met de directie en andere leerwegcoördinatoren over de coördinatie van het 

veranderingsproces om adviezen te geven en tot afstemming te komen; 

 met docenten over de voortgang om te begeleiden, tot betere studieresultaten te 

komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 

 met docenten en betrokkenen over de uitvoering van hun inzet en functioneren 

om tot afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden; 

 met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om 

afstemming te verkrijgen; 
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 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen schoolorganisatie en 

in werkgroepen over onderwijsprogramma's van leerwegen en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming, professionaliteit van 

leerwegdocenten e.d. te komen.
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam: Sociaal Pedagogisch Medewerker/ Remedial Teacher 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Sociaal Pedagogisch Medewerker/ Remedial Teacher 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De sociaal pedagogisch medewerker/ remedial teacher draagt zorg voor het gebruik 

van de remedial teaching (RT) programma's, verzorgt remedial teaching 

programma's, verzorgt individuele remedial teaching, biedt ondersteuning aan 

docenten en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische 

kennis en vaardigheden. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Zorgdragen gebruik remedial teaching RT (computer) programma's 

 

 brengt de problematiek binnen de schoolorganisatie in kaart; 

 adviseert over het te voeren RT-beleid; 

 maakt het jaarplan RT-begeleiding; 

 inventariseert mogelijke programma's; 

 doet voorstellen aan het (sociaal-pedagogisch) begeleidingsteam en adviseert 

over de in te voeren RT computerprogramma's; 

 brengt verbeteringen en aanpassingen aan rekening houdend met de behoefte 

van de gebruiker; 

 introduceert de programma's bij docenten; 

 fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor gebruikers. 

 

3.2 Verzorgen remedial teaching programma's 

 

 voert RT-programma's in en houdt deze op peil; 

 screent, test, en deelt, door docenten aangegeven leerlingen, eventueel in 

groepen in en zet vervolgacties op; 

 begeleidt leerlingen aan de hand van vaststaande cursussen; 

 geeft taal RT aan leerlingen met taalproblemen; 

 voert overleg met de coördinatoren over RT-programma's; 

 coördineert de screening van rekenproblemen; 

 zet rekencursussen op, coördineert deze en verzamelt benodigd materiaal; 

 evalueert en verbetert materiaal; 

 begeleidt leerlingen en geeft reken RT aan leerlingen die rekenproblemen hebben. 

 

3.3 Verzorgen individuele remedial teaching 

 

 roept leerlingen op die door de docent zijn aangegeven; 
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 begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen; 

 overlegt met andere betrokkenen; 

 rapporteert met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan 

coördinatoren en docenten van een cyclus; 

 neemt, indien nodig, de begeleiding over van externe orthopedagogen. 

 

3.4. Ondersteuning aan leerkrachten 

 

 begeleidt en traint docenten die lesgeven aan taalzwakke leerlingen. 

 

3.5 Actieve instelling ten aanzien van de beheersing, verdieping en 

verbreding van de didactische kennis en vaardigheden 

 

 blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

 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 (algemeen) directeur 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 directie; 

 de sociaal pedagogisch medewerker/ remedial teacher neemt beslissingen over 

het maken en aanpassen van leermateriaal en toetsen, de interpretatie van 

uitslagen van testen, de keuze voor soort en aard van de begeleiding van 

leerlingen en de opzet van training voor docenten op het gebied van taalzwakke 

leerlingen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT; 

 kennis en inzicht van het vakgebied van desbetreffende schoolorganisatie; 

 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 de directie over de kaders waarbinnen RT plaats moet vinden om tot 

afstemming te komen; 

 met coördinatoren, intern begeleider/leerlingbegeleider en docenten voor 

afstemming en overleg rondom de problematiek van leerlingen; 

 met leerlingen in het kader van de begeleiding om te ondersteunen; 

 met de orthopedagoge over handelingsplannen van leerlingen om tot afspraken te 

komen; 

 met externe organisaties voor afstemming rondom de problematiek van 

leerlingen; 
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 met ouders of verzorgers over de problemen van de leerling om hun 

ondersteunende rol te bespreken.
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Student Care Coördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Student Care Coördinator 

 

2.  Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De student care coördinator draagt zorg voor de vormgeving van onderwijs- en 

dienstverlening, de uitvoering van groeps- en individuele leerlingbegeleiding, 

begeleidt werkzaamheden van leerkrachten/docenten en coördinatoren, levert een 

bijdrage aan het beleid rond en de ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem en 

verzorgt de planningswerkzaamheden en studentenadministratie. 

 

3. Resultaatgebieden 

3.1 Vormgeving van onderwijs- en dienstverlening 

 

 organiseert en coördineert de kwaliteitstoetsing van de onderwijsuitvoering en 

implementeert aanbevelingen/uitkomsten; 

 adviseert het schoolbestuur/directie ten aanzien van het aannamebeleid voor 

leerlingen van scholen en onderwijsinstellingen (o.a. criteria en procedures) en 

ten aanzien van doorstroomcriteria naar andere studierichtingen; 

 implementeert en voert o.a. leerlingvolg- en kwaliteitszorgsystemen uit en 

beheert deze; 

 stelt onderwijsgerelateerde verslagleggingen (o.a. onderwijs-jaarverslag) op; 

 initieert de samenwerking met bedrijven en instellingen ten behoeve van 

uitwisseling van personeel, stages, etc. 

 

3.2 Uitvoering van groeps- en individuele leerlingbegeleiding 

 

 onderzoekt welke activiteiten nodig zijn om een leer- en begeleidingstraject voor 

een leerling vast te stellen; 

 stelt individuele opleidings- en/of begeleidingsplannen op; 

 begeleidt leerlingen bij hun loopbaan en/of lost specifieke problemen op die te 

maken hebben met de beroeps- en opleidingskeuze en stelt een vakkenpakket of 

de loopbaankeuze op; 

 stelt onderzoeksprocedures op; 

 voert diagnostisch (groeps)onderzoek uit waaronder RT diagnostiek; 

 voert specialistische groeps- en individuele begeleiding uit en/of verwijst naar 

externe specialisten; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van de toeleiding onderwijs-

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

 adviseert over instroom en doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling 

en uitstroom naar ander onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en bemiddelt hierbij; 

 brengt oorzaken van uitval in kaart en adviseert structurele oplossingen; 
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 organiseert en coördineert de individugerichte studentenzorg (o.a. verwijzingen 

naar decaan en andere zorg- en hulpverlening, studieadviezen etc.).  

 

3.3 Begeleidt werkzaamheden van docenten en coördinatoren 

 

 adviseert met betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede 

lijnsbegeleiding; 

 ontwikkelt instrumenten en procedures voor de eerste, tweede en 

derdelijnsbegeleiding en doorverwijzing; 

 zet deskundigheidsbevordering op, op het terrein van de leerlingbegeleiding; 

 stelt materiaal samen voor leerkrachten/docenten in het kader van de integratie 

van de loopbaanbegeleiding in het geheel van de opleidingsactiviteiten; 

 biedt advies en consultatie aan begeleiders, coördinatoren en directie op het 

terrein van de leerlingbegeleiding. 

 

3.4.  Bijdrage aan het beleid rond en de ontwikkeling van het  

  leerlingvolgsysteem 

 

 adviseert de directie over het loopbaanoriëntatie en begeleidingsbeleid; 

 verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding relevante gegevens; 

 bewaakt mede de in-, door- en uitstroomontwikkelingen; 

 verzorgt de administratieve verwerking (dossiervorming) van alle relevante 

gegevens en informatie met betrekking tot het volgen van het leerproces van de 

leerling; 

 adviseert inzake activiteiten met betrekking tot plaatsing en leerwegbegeleiding; 

 stelt verantwoordingsrapportages op aan de opdrachtgever door tussenkomst van 

de toegewezen leidinggevende. 

 

3.5.  Planningswerkzaamheden en studentenadministratie 

 

 voert overleg met vertegenwoordigers van de opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het 

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen; 

 levert informatie ten behoeve van het schoolbestuur en de afdeling onderwijs over 

de bekostiging, studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses; 

 treedt op als vraagbaak binnen Onderwijs Ondersteuning ten aanzien van alle 

aspecten van planningswerkzaamheden en de studentenadministratie. 

 

4. Speelruimte 

 

 de student care coördinator is verantwoording schuldig aan de 

directeur/afdelingshoofd over de kwaliteit van de uitvoering van groeps- en 

individuele derdelijnsbegeleiding van leerlingen, de kwaliteit van de begeleiding 

van de werkzaamheden van begeleiders en coördinatoren, de kwaliteit van de 

bijdrage aan het beleid rond het leerlingvolgsysteem en de voortgang van de 

planningswerkzaamheden en studentenadministratie; 

 de student care coördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde 

specifieke kaders; 

 de student care coördinator neemt beslissingen bij het adviseren over instroom en 

doorstroom binnen de eigen school/ onderwijsinstelling en uitstroom naar ander 

onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij, het adviseren met 

betrekking tot de opzet en uitvoering van de eerste en tweede lijnsbegeleiding, 
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het adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie- en 

begeleidingsbeleid en over het leveren van informatie over de bekostiging, 

studievoortgang, leerlingaantallen, planningen en prognoses. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie; 

 kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

 kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt; 

 kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen; 

 kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de 

doelgroep(en) in het land en de regio; 

 inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de 

school/ onderwijsinstelling; 

 inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio; 

 vaardigheid in communicatie (gesprek, intercultureel); 

 vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar 

passende oplossingen. 

 

6. Contacten 

 

 met begeleiders, docenten/coördinatoren, directie en stafmedewerkers om tot 

afstemming te komen inzake plaatsing en leerwegbegeleiding; 

 met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 

 met organisaties op het gebied van loopbaanbegeleiding over mogelijkheden voor 

hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of over onderzoek en 

plaatsing van leerlingen; 

 met collega-functionarissen bij scholen/ onderwijsinstellingen, toeleverende 

scholen en vervolgopleidingen over leerlingen om begeleiding en advisering op 

elkaar af te stemmen; 

 met vertegenwoordigers van de scholen/ opleidingen over de op te stellen 

jaarplanning met betrekking tot de les- en lokalenrooster en over het  

onderwijsexamenreglement met betrekking tot het bewaken van de voortgang 

van leerlingen om af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Docent B 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Docent B 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/ VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate e complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

De docent B geeft onderwijs op een breed vakgebied en begeleidt het 

onderwijsproces, begeleidt pro- actief (individuele)leerlingen, draagt zorg voor de 

eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en verricht structureel 

overige (coördinerende) taken. 

De docent B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijsoverstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of intern 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Remedial teacher; 

• Decaan; 

• ICT coördinator; 

• Mentor. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven op een breed vakgebied en begeleiden 

onderwijsproces 

 

 past leerstof, didactische methoden en technieken aan, aan het niveau en de 

behoefte van de leerlingen; 

 beheerst diverse didactische methoden en technieken en past deze toe; 

 brengt de actualiteit van het vakgebied in de klas; 

 brengt kennis en vaardigheden over, waarbij er over de grenzen van het eigen 

vakgebied wordt gekeken; 

 schat het niveau van de leerlingen in en geeft advies daarover; 

 beoordeelt gebruikte methodieken; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.); 

 maakt toetsen; 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 
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lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek. 

 bevordert de autonomie en het zelflerend vermogen van de leerling; 

 reflecteert actief op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

die van collega’s en geeft verbeteringen aan; 

 stelt onderwijsprogramma's op, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 

 draagt voorstellen aan voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor het eigen profiel; 

 levert een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan 

werkgroepen op profielniveau in het kader van onderwijsontwikkeling(en) op het 

eigen vakgebied; 

 heeft een actieve rol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2 Pro-actieve begeleiding (individuele) leerlingen 

 

 stuurt het groepsdynamische proces; 

 signaleert proactief problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (door het 

voeren van gesprekken met de leerlingen, het signaleren aan collega's etc.); 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 neemt pro-actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt actief contact met (meer of minder ervaren) collega's, praat met collega's 

over problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe; 

 begeleidt stagiaires; 

 neemt actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een actieve rol in de samenwerking. 

 

3.4 Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

 verricht werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk 

vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

 leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent B legt verantwoording af aan de directeur en afdelingshoofd over de 

kwaliteit van verbeterings- en aanpassingsvoorstellen voor 

onderwijsprogramma's, over de kwaliteit van het geven van onderwijs, het 



 

 

 

  

276 

 

begeleiden van het leerproces en de pro-actieve begeleiding van (individuele) 

leerlingen, de bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling en de aanpak bij het structureel verrichten van overige 

(coördinerende) taken; 

 de docent B ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent B verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van 

de schoolorganisatie en de onderwijsprogrammering; 

 de docent B neemt beslissingen bij/over: het opstellen van 

onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen, 

het doen van voorstellen voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor het eigen profiel, het vervullen van een coachende rol naar minder ervaren 

collega's en stagiaires toe, het pro-actief signaleren van problemen van leerlingen 

en het hierop ondernemen van actie en het leiden van (mogelijk 

vakoverstijgende) werkgroepen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis op het eigen en aanverwante vakgebied(en) en van 

algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het motiveren van (individuele)leerlingen; 

 vaardigheid in het coördineren van (werk)groepen; 

 vaardigheid in het toepassen van didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs, de begeleiding, 

conflicten en probleemsituaties om af te stemmen; 

 met docenten A en collega's over gesignaleerde leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

bij leerlingen om mogelijke oplossingen af te stemmen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en het eigen 

profiel over aanpassingen aan onderwijsprogramma's, over bijdragen aan 

vakoverstijgende werkgroepen om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 

 met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over 

leer- en opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen.
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO  

Functienaam: Docent C 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Docent C 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/ VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent C geeft onderwijs op een specifiek vakgebied, begeleidt (delen van) het 

leerproces, begeleidt leerlingen inhoudelijk en onderwijskundig, draagt zorg voor de 

eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en leidt projecten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven specifiek vakgebied en begeleiden (delen van het) 

leerproces 

 

 beheerst en past diverse didactische methoden en technieken toe; 

 brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toetsplanning, pta-

inhoud e.d.); 

 beoordeelt werkstukken en studieresultaten, stelt toetsen, tentamens en examens 

samen, neemt deze af, beoordeelt deze, volgt de studievoortgang en draagt zorg 

voor de invulling van het leerlingvolgsysteem; 

 begeleidt individuele en groepen leerlingen; 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 participeert 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; 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; 

 reflecteert op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

collega's en overlegt over verbetering; 
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 signaleert behoeften tot aanpassingen van het onderwijsprogramma en doet 

(verbeterings)voorstellen in werkgroepen van het docententeam; 

 verricht buitenschoolse en buitenlesactiviteiten; 

 levert bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz. 

 

3.2 Inhoudelijke en onderwijskundige leerlingbegeleiding 

 

 doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

 is zich bewust van individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop de 

begeleiding aan; 

 observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop actie; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, 

doorvragen en terugkoppelen); 

 neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen. 

 

3.4 Leidt projecten 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent C legt verantwoording af aan de directeur en afdelingshoofd over de 

kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding van (delen van) het leerproces, over 

de inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding van leerlingen en over de 

bijdrage aan de eigen deskundigheidsbevordering en de competentieontwikkeling; 

 de docent C ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent C verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

 de docent C neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het 

ondernemen van actie hierop en het op peil houden van de eigen kennis en 

vaardigheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het toepassen van basis didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 
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 vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

af te stemmen; 

 met docenten A en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, het eigen 

profiel over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge 

afstemming e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: ICT Coördinator 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving ICT Coördinator 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De ICT coördinator adviseert over de uitvoering van het ICT-beleid, voert het ICT-

beleid uit en begeleidt gebruikers (medewerkers en leerlingen) van geautomatiseerde 

systemen. 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Advisering over de uitvoering van het ICT-beleid 

 

 evalueert en doet voorstellen ten aanzien van de verandering van het ICT-beleid, 

mede naar aanleiding van input uit de ICT-werkgroep; 

 het, na overleg binnen de ICT-werkgroep, doen van voorstellen ten aanzien van 

de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk; 

 beoordeelt didactische software op gebruiksmogelijkheden binnen de  

schoolorganisatie; 

 geeft adviezen aan de directie, coördinatoren, administratie en 

onderwijsondersteunend personeel inzake de aanschaf van benodigde hard- en 

software; 

 doet voostellen ten aanzien van de aanschaf van (didactische) hard- en software; 

 bezoekt ICT-symposia en -beurzen die relevant zijn voor het onderwijs; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen rond 

ICT. 

 

3.2 Uitvoering ICT-beleid 

 

 promoot het internet onder docenten als zeer belangrijke informatiebron bij het 

zoeken naar vakmatige ICT-toepassingen; 

 ondersteunt docenten bij het zoeken naar en het kiezen van educatieve software 

en instrueert en begeleidt docenten bij het gebruik ervan in de klas; 

 neemt initiatief ten behoeve van een tussentijdse evaluatie; 

 stelt binnen de werkgroep gebruikersplannen, procedures en handleidingen voor 

docenten op; 

 ontwikkelt, op advies van de systeembeheerder, criteria voor beslissingen over de 

aanschaf van hard- en software, aanpassingen aan het netwerk en scholing van 

personeelsleden; 

 begeleidt projecten op het gebied van automatisering. 
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3.3 Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van 

geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 helpt nieuwe applicaties opstarten en geeft uitleg daarover; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van softwarecontrol en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement; 

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert changemanagementprocedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, het naar aanleiding van gemelde problemen storingen aan PC- en 

randapparatuur; 

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de ICT coördinator is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de 

kwaliteit van de adviezen over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid, 

over de uitvoering van het ICT- beleid en 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 ICT coördinator verricht de werkzaamheden binnen het vastgestelde ICT-beleid 

van de onderwijsinstelling; 

 de ICT coördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van adviezen, het 

opstellen van handleidingen, plannen en procedures, het optimaliseren van de 

ICT-infrastructuren 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 (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in relatie tot het onderwijs; 

 kennis van de in gebruik zijnde hard- en softwareconfiguraties; 

 kennis van beheersprocedures; 

 kennis en inzicht in het netwerk; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van automatisering; 

 inzicht in de toepassingsmogelijkheden van onderwijsgericht hard- en software; 

 inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de te ondersteunen activiteiten; 

 vaardigheid in het installeren van software en het verhelpen van storingen; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen; 

 vaardigheid in het schrijven van handleidingen; 

 vaardigheid in het begeleiden van projecten op het gebied van automatisering 
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binnen het onderwijs. 

 

6. Contacten 

 

 met directie over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid om 

afstemming te krijgen; 

 met docenten over gebruikerswensen om deze te inventariseren; 

 met docenten over het gebruik van educatieve software om te instrueren en te 

begeleiden bij het gebruik in de klas; 

 met in- en externe ICT-relaties over ontwikkelingen in het vakgebied om 

informatie uit te wisselen; 

 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

leerkrachten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

De schoolmaatschappelijk werker heeft naar de leerlingen een vertrouwensrol en kan 

zich hierop beroepen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Ondersteuning en begeleiding leerlingen, indirect docenten en directie 

bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen 

 

 voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

 participeert in het sociaalpedagogisch begeleidingsteam; 

 formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

behandelplannen op en voert deze uit; 

 leert docenten en mentoren problemen bij leerlingen signaleren; 

 ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

 ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

 geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties; 

 houdt de sociale kaart van Sint Maarten bij. 

 

3.2 Psycho-sociale hulpverlening aan leerlingen 

 

 brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

 helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

 bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

 voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van 

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

 verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

 pleegt in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 

 verzorgt casemanagement; 

 bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 
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3.3 Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en -

uitvoering ten aanzien van de psychosociale hulpverlening 

 

 neemt initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van beleid op het eigen 

vakgebied; 

 blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en brengt dit in 

binnen de school. 

 

4. Speelruimte 

 

 de schoolmaatschappelijk werker is verantwoording schuldig aan de (algemeen) 

directeur/afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit van de hulpverlening en de 

adviezen omtrent het psychosociaal werk binnen de onderwijsinstelling aan de 

directie; 

 de schoolmaatschappelijk werker legt in functionele zin verantwoording af in het 

werkoverleg over de behandeling van probleemleerlingen; 

 de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psychosociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

 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 

 

 theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van schoolmaatschappelijk 

werk; 

 kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) 

hulpverleningsmogelijkheden; 

 inzicht in de factoren bepalend voor het ontstaan van psychosociale 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; 

 vaardigheid in het (tijdig) signaleren en het analyseren van psychosociale 

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 afdelingshoofden, intern begeleiders/leerlingbegeleiders, coördinatoren en 

docenten die zelf probleemleerlingen begeleiden over de begeleiding om de 

hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te verstrekken; 

 met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

 met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 

 met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Studieassistent  

Salarisschaal: 8 

 

Functiebeschrijving Studieassistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de leerlingen. De 

studieassistent is verbonden aan een schoolorganisatie en de directeur is functioneel 

verantwoordelijk voor de aansturing. 

 

De studieassistent wordt ingezet bij het begeleiden van de leerlingen bij zelfstudie en 

onderwijsopdrachten en voert het beheer over studieruimtes en inventaris. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Begeleiding (individuele) leerlingen bij zelfstudie en 

onderwijsopdrachten 

 bespreekt (niet inhoudelijk) taken en werkstukken door; 

 geeft aanwijzingen; 

 stimuleert het stellen van leervragen en daagt uit tot het zelf onderzoeken en 

uitproberen; 

 initieert en bevordert een adequate samenwerking binnen de groep; 

 zet aan tot reflectie op eigen handelen; 

 houdt orde; 

 geeft feedback aan leerlingen; 

 verzorgt instructie waaronder het inoefenen van specifieke vaardigheden; 

 verzorgt (leeromgeving) begeleiding en signaleert verbeteringsmogelijkheden en 

rapporteert daarover aan de coördinator; 

 signaleert persoonlijke -en emotionele problemen bij leerlingen en verwijst door 

aan de intern begeleider/leerlingbegeleider. 

 

3.2 Beheren studieruimtes en inventaris 

 

 voert periodieke controles uit op de (technische) staat van alle aanwezige 

apparatuur en inventaris; 

 ziet toe op naleving van het schoolreglement; 

 voert periodieke controles uit op de staat van alle onroerende zaken in de 

voornoemde ruimten; 

 signaleert hieruit voortvloeiende onderhoud en/of herstel en geeft dit door; 

 voert volgens werkschema's en checklisten de wekelijkse, maandelijkse en 

jaarlijkse controles uit. 

 

4. Speelruimte 

 

 de studieassistent legt functionele verantwoording af aan de directeur over de 
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kwaliteit van de studiebegeleiding en over de juiste aanpak en werkwijze van de 

verrichte beheersactiviteiten en rapporteert verbeteringsmogelijkheden van 

leerlingen aan de coördinator; 

 de studieassistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde regelingen, 

theoretische kaders en onderwijsmethoden, onderwijsregelingen, instellingsplan, 

schoolreglement en leerplannen en hygiënische en technische voorschriften; 

 de studieassistent neemt beslissingen over/bij: het bieden van assistentie aan 

leerlingen, het meewerken aan organisatorische voorzieningen en de juiste 

uitvoering van de beheerswerkzaamheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen vaktechnische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

 basiskennis van hygiënische en technische voorschriften; 

 vaardigheid in het begeleiden van groepen en individuele studenten; 

 vaardig in het toepassen van begeleidingsmethodes en technieken in 

onderwijsgroepen en bij individuele leerlingen gericht op 

competentieontwikkeling; 

 vaardig in het evalueren van het functioneren van de onderwijsgroep /individuele 

leerling en daarover te signaleren en door te verwijzen; 

 vaardigheid in het uitvoeren van controles en het hieruit voortvloeiende 

onderhoud en herstel van de verschillende (technische) apparatuur; 

 communicatieve vaardigheden. 

 

6.   Contacten 

 

 met de directeur over de te gebruiken studietaken en onderwijsprogramma's; 

 met de mentor, intern begeleider over persoonlijke -en emotionele problemen bij 

leerlingen om door te verwijzen; 

 met leerlingen om hen te helpen en te begeleiden bij hun studie en 

studievoortgang, om af te stemmen; 

 met leerlingen bij het opruimen van de lokalen; 

 met docenten over aanpak, werkwijze en voortgang van het leerproces om af te 

stemmen. 
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1 Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam: Technisch Onderwijs Assistent (TOA) 

Salarisschaal: 7 

 

Functiebeschrijving Technisch Onderwijs Assistent (TOA) 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw 

HAVO/VWO. Door de ontwikkelingen in het onderwijs kunnen amanuensissen ook 

deels worden ingezet voor andere vakken en taken. 

 

De TOA voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, scheikunde, 

biologie en ANW, verricht assisterende werkzaamheden, verleent 

opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere amanuensissen en verricht 

werkzaamheden voor de onderwijsinstelling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Uitvoering lesondersteunende taken voor de vakken natuurkunde, 

scheikunde en biologie 

 instrueert leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en 

profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en 

dergelijke; 

 begeleidt zelfstandig leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek en draagt 

oplossingen aan voor de door de leerlingen gestelde vragen; 

 begeleidt zelfstandig leerlingen bij practica; 

 assisteert bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en 

demonstratieproeven; 

 is aanwezig bij het inhalen van practica; 

 ontwikkelt zelfstandig demonstratieproeven, bereidt deze voor en voert deze uit 

en stelt practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten samen; 

 test practicumproeven en demonstratieproeven uit; 

 controleert de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en geeft feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 

 levert informatie aan, aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het 

onderwijsleerproces en het eindresultaat; 

 evalueert mede de opzet van practicaopdrachten, demonstratieproeven en 

zelfstandige onderzoeksopdrachten en doet voorstellen tot verbetering aan 

docenten. 

 

3.2 Assisterende werkzaamheden 

 

 onderhoudt apparatuur; 

 zet materiaal klaar en ruimt dit op; 
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 adviseert de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en 

aangrenzende ruimten; 

 verricht de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan instrumenten, 

gereedschappen, werktuigen en andere hulpmiddelen; 

 beoordeelt de resultaten van inspecties en tests en doet verbeteringsvoorstellen 

voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. 

zuurkasten, ventilatiesysteem); 

 adviseert de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, 

werktuigen en apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 

 doet voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, 

computerprogrammatuur) en het ontwerp van hulpconstructies; 

 overlegt met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid; 

 draagt zorg voor het voorraadbeheer en bestelt materiaal; 

 stelt de begroting van de materialen op; 

 onderhoudt de vaklokalen. 

 

3.3 Opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere technisch 

onderwijs assistenten 

 

 assisteert bij het maken van profielwerkstukken; 

 maakt gebruik van gemeenschappelijke practicumruimtes; 

 assisteert bij vakoverstijgende projecten; 

 verleent assistentie bij de zelfstudie. 

 

3.4 Diverse werkzaamheden voor de school 

 

 surveilleert tijdens proefwerkweken; 

 verleent assistentie bij overige vakken zoals informatica; 

 coördineert de werkzaamheden van de overige technisch onderwijs assistenten. 

 

4. Speelruimte 

 

 de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent 

over de zelfstandige begeleiding aan leerlingen conform het lesplan en 

hiërarchisch aan de directeur; 

 de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde 

opdrachten binnen het curriculum; 

 de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het zelfstandig begeleiden 

van leerlingen en bij het samenwerken met en coördineren van werkzaamheden 

van andere technische onderwijs assistenten. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 kennis van de theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning 

wordt gegeven; 

 kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en 

opdrachten, alsmede op het gebied gebruiks- en verbruiksmaterialen; 

 kennis van veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften; 

 kennis over projectonderwijs/probleem gestuurd onderwijs; 

 inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 

 inzicht in directe koppeling naar maatschappelijk relevante gebeurtenissen; 

 vaardigheid in het begeleiden en omgaan met leerlingen bij de uit te voeren 

proeven en opdrachten en het stimuleren tot zelfstandig werken en leren; 
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 vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, 

samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen; 

 vaardigheid op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, 

apparaten en instrumenten; 

 vaardigheid in het werken in nieuwe werkvormen. 

 

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 technisch onderwijs assistenten om tot samenwerking te komen bij 

vakoverstijgend projecten; 

 met leveranciers van materialen over inkoop en leveranties om tot afspraken te 

komen. 
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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam:  Mediathecaris/ Bibliothecaris 

Salarisschaal:  5 

 

Functiebeschrijving Mediathecaris/ Bibliothecaris 

 

2.   Omgeving 

  

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De mediathecaris/bibliothecaris maakt documentatiemateriaal uit de onderscheiden 

(onderwijs)vakgebieden toegankelijk, ondersteunt de gebruikers bij het inzien en 

lenen van materiaal en houdt diverse administraties bij. 

 

3.   Resultaatgebieden 

 

3.1 Toegankelijk maken documentatiemateriaal uit de onderscheiden 

(onderwijs)vakgebieden 

 

 neemt kennis van de globale inhoud van de diverse documenten/publicaties; 

 kent coderingen en kenmerken toe en brengt deze aan; 

 maakt korte omschrijvingen van het onderwerp van de documenten en registreert 

deze met behulp van verschillende methodieken; 

 stelt periodieke overzichtslijsten op.  

 

 3.2 Ondersteuning gebruikers bij het inzien en lenen van materiaal 

 

 vraagt materiaal aan bij andere bibliotheken/documentatiecentra en handelt deze 

aanvragen (administratief) af; 

 houdt reserveringen bij; 

 verzorgt de uitleenadministratie; 

 volgt scholing en leest vakliteratuur op het gebied van ontwikkelingen binnen het 

mediatheek en bibliotheekwezen. 

 

3.3 Bijhouden diverse administraties 

 

 beheert voorschriften, handleidingen en documentatiecollecties voor de 

onderscheiden (onderwijs)vakgebieden; 

 beheert het tijdschriftenarchief; 

 stelt bestellijsten op; 

 voert documenten in de geautomatiseerde bibliotheekcatalogus in. 

 

4.   Speelruimte 

 

 de mediathecaris/bibliothecaris legt verantwoording af aan de directie voor wat 

betreft de juiste registratie van het beheerde documentatiemateriaal, de 

administratieve afwikkeling van aanvragen, de begeleiding van gebruikers en het 
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beheer van de diverse voorschriften, collecties en administraties; 

 de mediathecaris/bibliothecaris verricht werkzaamheden binnen gangbare 

ontsluitingsmethodieken en registratiesystemen, administratieve voorschriften, 

uitleenvoorwaarden en werkafspraken (voor de wijze van ontsluiting en registratie 

van documentatiemateriaal, voor het aanvragen en uitlenen van materiaal en voor 

het bijhouden van de diverse administraties (zoals de uitleen- en 

abonnementenadministratie); 

 de mediathecaris/bibliothecaris neemt beslissingen bij het omschrijven en 

registreren van documentatiemateriaal, het opstellen van periodieke overzichten, 

het aanvragen en uitlenen van materiaal en de inrichting van de diverse 

administraties. 

 

5.   Kennis en vaardigheden 

 

 vaktechnische kennis van de voor de administratie en het bibliotheekgebruik 

geldende voorschriften; 

 kennis van didactische werkvormen in het kader van het werken in en met de 

mediatheek en bibliotheek; 

 kennis van ICT en de toepassing ervan binnen het eigen aandachtsgebied; 

 algemene kennis van de organisatie en inzicht in de daarin te onderkennen 

aandachtsvelden; 

 inzicht in de indelings- en ordeningsstructuur van het aanwezige bibliotheek- en 

documentatiemateriaal; 

 vaardigheid in het maken van korte onderwerpomschrijvingen van documenten en 

publicaties. 

 

6.   Contacten 

 

 met leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel over werkvormen, 

werkopdrachten, lesondersteuning om hen te informeren; 

 met uitgeverijen en vertegenwoordigers over nieuw (aan te schaffen) materiaal; 

 met bibliotheekgebruikers om hen te begeleiden en te helpen bij het opzoeken 

van bibliotheeken documentatiemateriaal; 

 met andere bibliotheken/documentatiecentra om materiaal aan te vragen. 
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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau HAVO/VWO  

Functienaam  Schooladministratie Medewerker 

Salarisschaal  5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2.   Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van de directie. 

 

De schooladministratie medewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en het 

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere  

  administraties 

 

 bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

 typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

 legt dossiers aan; 

 verzorgt de post en e-mail; 

 het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. Een 

personeelsinformatiesysteem; 

 verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden; 

 houdt afspraken bij voor het MT en andere bijeenkomsten. 

 

 3.2 Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

 verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

 vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern) belanghebbenden;  

 wint aanvullende informatie in; 

 verwerkt mutaties. 

 

3.3 Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

 geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 
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 beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) 

bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken.  

 

 

3.4  Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

 voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

 beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studieaangelegenheden. 

 

3.5  Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

 beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

 stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4. Speelruimte 

 de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de 

directie/afdelingshoofd voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de 

werkzaamheden binnen de diverse administraties en de hierbij te hanteren 

procedures en werkwijzen; 

 de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van intern 

werkafspraken, 

 administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 inschrijving 

e.d.; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6. Contacten 

 met leerlingen en leerkrachten en met derden om uitleg te geven over de 

toepassing van (inschrijvings)procedures en regelingen en om antwoord te geven 

op problemen bij inschrijving; 

 met ouders/verzorgers en instanties over procedures en regelingen van de school 

om informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: HAVO/VWO 

Functienaam:  Conciërge/ Schoolverzorger 

Salarisschaal:  5 

 

Functiebeschrijving Conciërge/ Schoolverzorger 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor HAVO/ VWO. Een 

school voor HAVO/VWO biedt 5 jarig HAVO of 6 jarig VWO onderwijs waarvan twee 

jaar basisvorming aan leerlingen die het basisonderwijs hebben voltooid. In de 

bovenbouw bieden de scholen onderwijs in profielen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd ten behoeve van de totale schoolorganisatie. 

 

De conciërge/ schoolverzorger 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 en verricht op verzoek incidenteel op een 

school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

De conciërge/ schoolverzorger verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een 

daartoe aangewezen leidinggevende. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1  Zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van 

het gebouw 

 

 beheert alle sleutels, codes e.d.; 

 begeleidt derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 

 schakelt, na goedkeuring, derden in bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen en begeleidt hen; 

 onderzoekt gebreken en storingen en verhelpt zonodig, dan wel schakelt derden 

in; 

 houdt vrij en ziet toe op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 

 verleent hulp bij calamiteiten, EHBO; 

 ziet toe op de toegankelijkheid van kluisjes; 

 houdt toezicht (security) op inkomend en uitgaand bezoek en activiteiten rondom 

de ingang van het gebouw en de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de 

gebouwen). 

 

3.2  Ondersteunende diensten 

 

 neemt op, verbindt desgewenst door, en beantwoordt de telefoon conform vooraf 

gemaakte 

 afspraken, o.a. door het maken van notities; 

 noteert absenten; 

 voert inkoopopdrachten uit; 

 haalt de post op en brengt die weg; 

 kopieert lesmateriaal; 

 signaleert schoon te maken onderdelen; 

 stuurt de schoonmaakmedewerkers aan; 
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 lost zelfstandig aangebrachte vernielingen op of draagt oplossingen voor; 

 ondersteunt bij ouderavonden e.d. 

 

3.3  Optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen 

 

 grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 

 bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 

 begeleidt geschorste leerlingen. 

 

3.4 Op verzoek incidenteel verrichten van op een school voorkomende 

overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau 

 

4. Speelruimte 

 

 de conciërge/schoolverzorger 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/schoolverzorger verricht werkzaamheden binnen de gemaakte 

werkafspraken, regels en voorschriften; 

 de conciërge/schoolverzorger 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- en portierdiensten 

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; 

 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 ongeregeldheden; 

 vaardigheid in de Nederlandse en/of Engelse taal; 

 communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 vaardigheid in het werken in teamverband; 

 vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

6. Contacten 

 

 met leerkrachten 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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Sint Maarten, 14 augustus 2014 

Functieboek 
 

 

 

 

 

 

 
Secundair Beroepsonderwijs 
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Functielijst en Functiebeschrijvingen 

SBO 

7. Secundair Beroepsonderwijs 

Nr. Functienaam Niveau Schaal 

1 Directeur I HBO 12 

2 Directeur II HBO 11 

3 Adjunct Directeur I HBO 11 

4 Sectorcoördinator HBO 11 

5 Innovatiecoördinator HBO 11 

6 Adjunct Directeur II HBO 10 

7 Decaan HBO 10 

8 Leerwegcoördinator HBO 10 

9 Intern Begeleider HBO 10 

10 Docent A HBO 10 

11 Docent B HBO 9 

12 Mentor HBO 9 

13 Schoolmaatschappelijk Werker HBO 9 

14 Stage-/Praktijkbegeleider HBO 9 

15 ICT-Coördinator HBO 9 

16 Docent C HBO 8 

17 Studie Assistent MBO-4 8 

18 Technisch Onderwijs Assistent MBO-4 7 

19 Systeembeheerder MBO-2 6 

20 Mediathecaris/Bibliothecaris MBO-4 5 

21 Schooladministratie Medewerker MBO-3 5 

22 Schoolverzorger MBO-2 4 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Directeur I 

Salarisschaal: 12 

 

Functiebeschrijving Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor secundair 

beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 600-900. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur - samen met de (adjunct) 

directeur -een bijdrage aan de meningsvorming. 

 

De managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de directeur en adjunct-directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

directeur. 

 

De directeur is onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het 

coördineren van de invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundig beleid van de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het centrale beleid van de school en geeft leiding aan het voltallig 

personeel van de school. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördinatie invulling en uitvoering van de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de afstemming over de leerlingenbegeleiding op 

vakoverstijgend onderwijskundige zaken uit; 

 beslist over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2 Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de adjunct-directeur en het 

schoolbestuur; 
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 coördineert, in overleg met de adjunct-directeur en het schoolbestuur (de 

ontwikkeling van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen 

en andere delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren beleid. 

 

3.3 Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het centrale beleid 

van de school 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school;  

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over vernieuwing van het   

onderwijsbeleid; 

 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, het schoolbestuur over algemene 

beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4 Leidinggeven 

 

 stelt een meer jaren ontwikkelingsplan op voor de school; 

 stuurt het voltallig personeel aan en coördineert hun werkzaamheden; 

 bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school; 

 ziet toe op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remedial 

hulp en het decanaat; 

 voert het personeelsbeleid uit (o.a. het voeren van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken) en stelt adviezen op over het toepassen van het 

personeels- en organisatiebeleid op de school; 

 zit vergaderingen voor; 

 handelt klachten betreffende de school af; 

 verleent toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; 

 stimuleert en coacht coördinatoren, mentoren en overige docenten; 

 ziet toe op naleving van de regels die gelden voor de school en grijpt in bij 

overtredingen; 

 behartigt de belangen en vertegenwoordigt waar nodig de school, de ouders en de 

leerlingen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur is verantwoording schuldig aan het schoolbestuur voor wat betreft de 

coördinatie en realisatie van het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering van 

het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het centrale 

beleid van de school en het geven van leiding aan de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de directeur neemt beslissingen over de vertaling van de onderwijsprogrammering 

van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze op de 

school beschreven staat, bij het opstellen van een meer jaren ontwikkelingsplan 

voor de school, over de inhoud van adviezen aan het schoolbestuur en bij het 

geven van leiding aan de school. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en school gebonden zaken  

(opstellen begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur en de adjunct-directeur om de belangen van de school te 

verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; 

 met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om draagvlak voor 

de implementatie van het beleid te verkrijgen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Directeur II 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor secundair 

beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 300-600. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur - samen met de (adjunct) 

directeur -een bijdrage aan de meningsvorming. 

 

De managementtaken binnen de school worden na onderlinge afstemming verdeeld 

onder de directeur en adjunct-directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

directeur. 

 

De directeur geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de 

werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van 

onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school, draagt zorg voor de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel, verantwoordt beslissingen aan het schoolbestuur, 

vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen, 

geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van docenten en geeft 

leiding aan het voltallig personeel van de school. 

 
3.  Resultaatgebieden 

 

3.1 Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting, 

uitvoering en evaluatie van onderwijs en beleidsontwikkelingen van 

de school 

 

 vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

 bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

 bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse en meerjaren 

plannen. 

 

3.2 Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

 bereidt voor en voert het personele-, financiële-, en organisatorische beleid van 

de school uit; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school-

organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 
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 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 

 

3.3 Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

 initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het 

schoolbestuur; 

 adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 

3.4 Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

 onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

 bespreekt school-organisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

 bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 

3.5 Mede richting geven aan professionaliseringactiviteiten van docenten 

en ander onderwijspersoneel. 

 

3.6 Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school 

 

 draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers 

(o.a. op ICT-gebied); 

 neemt beslissingen in het kader van het integraal personeelsbeheer; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen in 

het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.7 Leidinggeven aan de medewerkers van de school 

 

 stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

 hanteert conflictsituaties; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte 

 

 de directeur legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de uitvoering van 

het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het vigerende 

bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid van 

adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden, het beschikbare(school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de directeur neemt beslissingen over de richting van de beleidsontwikkeling van 

de school, bij de keuzes voor besteding van het schoolbudget en bij het adviseren 

en informeren van het schoolbestuur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundig 
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vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 

 inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 vaardigheden in het opstellen van (beleids-)nota's, notities en rapportages; 

 vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 

 met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de adjunct-directeur om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de 

uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

 met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings-

instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot positiebepaling te 

komen; 

 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: Adjunct Directeur I 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur I 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor secundair 

beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 300-600. 

 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur - samen met de (adjunct) 

directeur - een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan de voor 

de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de directeur bij 

diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Mede invulling en uitvoering geven aan de voor de school vastgestelde 

onderwijskundige beleidskaders 

 

 volgt en analyseert (gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het functioneren van de school; 

 vertaalt de onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze voor de school staat beschreven; 

 organiseert en voert mede de leerlingenbegeleiding en de afstemming hierover op 

vakoverstijgende onderwijskundige zaken uit; 

 adviseert over doorstroming en tussentijdse toelating van leerlingen; 

 initieert en stimuleert scholing/bijscholing van de aan de school verbonden 

docenten. 

 

3.2 Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school 

 

 analyseert de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan 

ondernemen van actie in samenwerking met de directeur en het schoolbestuur; 

 coördineert, in overleg met de directeur en het schoolbestuur (de ontwikkeling 

van) de onderwijsprogramma's, leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere 

delen van het curriculum binnen de school en stemt deze af; 

 informeert en adviseert de directeur met betrekking tot het te voeren beleid. 
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3.3 Mede bijdragen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school 

 

 draagt bij aan de meningsvorming over de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over vernieuwing van het 

onderwijsbeleid; 

 levert bijdragen aan het centrale beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over algemene beleidszaken 

zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4 Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

 de adjunct directeur I is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft 

het mede realiseren van het onderwijsbeleid van de school, het mede uitvoering 

geven aan het centrale beleid en de mede geleverde bijdrage aan de ontwikkeling 

en uitvoering van het centrale beleid van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en specifiek vastgestelde centrale 

kaders van landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de adjunct directeur I neemt beslissingen over het mede vertalen van de 

onderwijsprogrammering van de school naar jaarplannen, waarin de benodigde 

aanpak en werkwijze op de school beschreven staat, bij het mede opstellen van 

meer jaren ontwikkelingsplannen voor de school en over de inhoud van adviezen 

aan de directeur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis en praktijkkennis van het van toepassing zijnde 

onderwijstype; 

 kennis van en inzicht in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in 

relatie tot het gebied waarop binnen de school onderwijs wordt gegeven; 

 kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de school en het van toepassing 

zijnde onderwijstype; 

 kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, 

personeelsbeleid (w.o. formatieplanning) ICT en school-gebonden zaken 

(opstellen begroting, financiële verslaglegging); 

 inzicht in taak en werkwijze van de school; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze op de school en in het afstemmen en coördineren ervan met de 

adjunct-directeur en het centraal schoolbestuur; 

 vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 

 vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak 

en werkwijze voor de school en het bewaken van de voortgang van de 

werkzaamheden binnen de school; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 
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6. Contacten 

 

 met de directeur om mede nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de directeur om onderwijskundig beleid van de school mede te ontwikkelen 

en de uitvoering ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 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 intern begeleider, 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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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: Sectorcoördinator 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Sectorcoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De sectorcoördinator draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen 

binnen een sector, draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en 

vernieuwing van het onderwijs voor een sector, draagt informatie over en onderhoudt 

contacten over onderwijsvernieuwing(en) en draagt zorg voor 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van collega's. 

 

Een belangrijk element in de functie van de coördinator is de coördinatie van sector 

brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van sectoren. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördineren onderwijsprocessen binnen een sector 

 

 stemt de werkzaamheden af met de directie en betrokkenen; 

 treedt op als coördinator in werkgroepen met betrekking tot onderwijskundige 

aspecten; 

 adviseert de directie van de school voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke 

werkprocessen van de docenten alsmede de afstemming met de andere 

sectorcoördinatoren; 

 adviseert de directie van de school voor wat betreft de inzet van docenten van een 

sector. 

 

3.2  Ontwikkeling en vernieuwing van een sector voor de school 

 

 ontwikkelt voorstellen voor aanpassing van het onderwijsaanbod, 

organisatieveranderingen op het eigen vakgebied en adviseert de directie 

hieromtrent; 

 neemt deel aan werkoverleg voor de afstemming van het onderwijsaanbod binnen 

de sector; 

 ontwikkelt voorstellen voor nieuwe programma's van een sector op basis van 

onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 levert bijdragen aan het sectorkeuzeproces; 

 begeleidt werkgroepen op schoolorganisatieniveau in het kader van 

bovengenoemde activiteiten. 

 

3.4 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 
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eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt proactief contact met collega's, praat met collega's over problemen en 

wisselt ervaringen uit; 

 treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie. 

 

4. Speelruimte 

 

 de sectorcoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft 

de kwaliteit van de coördinatie binnen een sector, voor wat betreft de 

ontwikkeling en vernieuwing van een sector binnen de school, de inhoud van de 

adviezen en de mate waarin de uitvoeringsplannen binnen vastgestelde centrale 

kaders zijn afgestemd en gerealiseerd;   

 de sectorcoördinator verricht werkzaamheden binnen centraal vastgestelde kaders 

van (onderwijskundig) beleid (w.o. landsbesluiten); 

 de sectorcoördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van de adviezen, de 

voorstellen tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en 

leermiddelen binnen een sector, het coördineren en afstemmen van de 

werkzaamheden en de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische en praktische kennis op het eigen vakgebied en van 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van procesmanagement, didactische methoden en technieken en gebleken 

vaardigheid in de toepassing ervan; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en vaardigheid in de 

uitvoering ervan; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het aansturen van onderwijstrajecten en het inspelen op 

veranderend onderwijsbeleid; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen, (aanpassings-)voorstellen en 

verantwoordingsrapportages; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 

 

6. Contacten 

 met directie en coördinatoren over de coördinatie binnen een sector van de school 

om tot onderlinge afstemming te komen; 

 met collega-coördinatoren over de uitvoering van onderwijs processen om tot 

afstemming te komen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

schoolorganisatie over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 

onderwijsvernieuwing binnen een sector om tot onderlinge afstemming e.d. te 

komen; 

 met betrokkenen in het kader van onderwijsvernieuwingen om af te stemmen 

tijdens voorlichtingsavonden e.d. met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten 

aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen; 
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 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen schoolorganisatie en 

in werkgroepen over onderwijsprogramma's van sectoren en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming en professionaliteit van 

sectordocenten e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: Innovatiecoördinator 

Salarisschaal: 11 

 

Functiebeschrijving Innovatiecoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt 1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De innovatiecoördinator coördineert de afstemming en uitvoering van onderwijs 

innovatieprocessen, draagt informatie over en onderhoudt contacten over 

onderwijsvernieuwing(en) en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van betrokken collega's. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördinatie afstemming en uitvoering onderwijs innovatieprocessen 

 

 inventariseert de stand van zaken m.b.t. de invoering van 

onderwijsvernieuwing(en), bepaalt in samenwerking met de coördinatoren de 

benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling; 

 stelt op basis hiervan uitvoeringsplannen op, rekening houdend met de centraal 

vastgestelde kaders en stemt deze met betrokkenen en directie af; 

 werkt, in samenwerking met de coördinatoren, gebruiksdocumenten uit  

 ( profielwerkstuk, praktische opdrachten, schooltaalbeleid, 

uitwisselingsprogramma's e.d.) en draagt zorg voor invoering hiervan; 

 stuurt de diverse uitvoeringsprocessen aan (w.o. de aanschaf van methodes, 

leermiddelen en inventaris van de secties), bewaakt de voortgang op basis van 

tijd en kwaliteit en neemt passende maatregelen bij (dreigende) afwijkingen en 

knelpunten; 

 informeert periodiek betrokkenen en directie over de voortgang van 

onderwijsvernieuwings-processen gedurende het schooljaar en stelt tussentijdse 

verantwoordingen hierover op; 

 informeert en adviseert de directie over de implementatie van beleidsmaatregelen 

vanuit de overheid en het schoolbestuur in het kader van innovaties, doet 

aanpassingsvoorstellen en stuurt na afstemming de uitvoeringsplannen bij; 

 verbetert de randvoorwaarden (w.o. de facilitering door de media-bibliotheek) om 

te komen tot een optimaler functioneren van het onderwijs. 

 

3.2 Informatie overdragen en contacten onderhouden over 

onderwijsvernieuwing(en) 

 

 organiseert schoolconferenties over onderwijsvernieuwingsprocessen en voert 

deze mede uit; 

 onderhoudt in- en externe contacten met andere scholen, gericht op afstemming 

en aansluiting van de onderwijsvernieuwingsprocessen en volgt afspraken op.  
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3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt proactief contact met collega's, praat met collega's over problemen en 

wisselt ervaringen uit; 

 treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 inzicht in de onderwijsvraag betreffende de school; 

 adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur over algemene beleidszaken 

zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en 

communicatie; 

 voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op school zoals bijv.: pr-taken, 

boekenfonds, internationalisering, examens, roosters. 

 

3.4 Vervanging directeur bij diens afwezigheid in voorkomende gevallen 

 

4. Speelruimte 

 

 de innovatiecoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat 

betreft de kwaliteit van de werkzaamheden, de inhoud van de adviezen en de 

mate waarin de uitvoeringsplannen binnen vastgestelde centrale kaders zijn 

afgestemd en gerealiseerd; 

 de innovatiecoördinator verricht werkzaamheden binnen centraal vastgestelde 

kaders van (onderwijskundig) beleid (w.o. landsbesluiten); 

 de innovatiecoördinator neemt beslissingen bij/over: de benodigde aanpak, 

werkwijze en werkverdeling, te treffen maatregelen bij  (dreigende)afwijkingen en 

knelpunten, de inhoud van aanpassingsvoorstellen, het coördineren en afstemmen 

van de werkzaamheden en de uitvoering van informatie- en kennisoverdracht. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis op het eigen vakgebied en van 

onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van proces- en innovatiemanagement, didactische methoden en technieken 

en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan; 

 kennis van de organisatie van onderwijskundige processen en vaardigheid in de 

uitvoering ervan; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het aansturen van vernieuwingstrajecten en het inspelen op 

veranderend onderwijsbeleid; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen, (aanpassings-)voorstellen en 

verantwoordingsrapportages; 

 vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; 

 vaardigheid in het werken in teamverband. 
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6. Contacten 

 

 met directie en coördinatoren over de invoering van onderwijsvernieuwing(en) 

binnen de school om tot onderlinge afstemming te komen. 

 met het team over hun functioneren om tot bijsturing te komen; 

 met collega-coördinatoren over de uitvoering van innovatieprocessen om tot 

afstemming te komen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

schoolorganisatie over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen; 

 met betrokkenen in het kader van onderwijsvernieuwingen om af te stemmen 

tijdens voorlichtingsavonden e.d. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Adjunct Directeur II 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Adjunct Directeur II 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor secundair 

beroepsonderwijs met een leerlingenaantal van 300-600. 

Het schoolbestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in 

samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de school. In een 

directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. Indien 

er een adjunct-directeur aanwezig is, levert de directeur - samen met de (adjunct) 

directeur -een bijdrage aan de meningsvorming. De managementtaken binnen de 

school worden na onderlinge afstemming verdeeld onder de directeur en adjunct-

directeur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

 

De adjunct directeur is belast met het mede invulling en uitvoering geven aan de voor 

de school vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, het mede leveren van 

bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid van de 

school, het mede leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

centrale beleid van de school en vervangt in voorkomende gevallen, de directeur bij 

diens afwezigheid. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Leidinggeven, aansturing en verantwoordelijkheid voor de inrichting, 

uitvoering en evaluatie van onderwijs en beleidsontwikkelingen van 

de school 

 

 vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en het lokale onderwijsveld 

naar integrale beleidsvorming; 

 bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert het onderwijsbeleid binnen 

de school en voert besluiten uit; 

 bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

 bereidt voor en adviseert het schoolbestuur over de jaarlijkse- en 

meerjarenplannen. 

 

3.2 Zorgdragen voor de uitvoering van het onderwijs inclusief de 

ondersteunende taken binnen het vigerende bekostigingsstelsel 

 

 stelt de jaarlijkse begroting en het jaarverslag op; 

 voert besluiten van het schoolbestuur uit; 

 bereidt voor en voert het personele-, financiële-, en organisatorische beleid van 

de school uit; 

 draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, school 

organisatorisch en huishoudelijk beleid van de school; 

 verwijst door naar hulpinstanties en specialisten. 
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3.3 Beslissingen aan het bestuur verantwoorden 

 

 initieert en legt beleidsvoorstellen van de schoolorganisatie voor aan het 

schoolbestuur; 

 adviseert en informeert (periodiek) het bestuur (o.a. over de uitputting van het 

schoolbudget). 

 
3.4 Vertegenwoordiging school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante 

doelgroepen 

 

 onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen; 

 bespreekt school organisatorische zaken met ouders en directies van andere 

instellingen; 

 bewaakt de doelstelling en de identiteit van de school. 

 
3.5 Mede richting geven aan professionaliseringactiviteiten van docenten 

en ander onderwijspersoneel 

 

3.6 Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen de school 

 

 draagt zorg voor en stimuleert de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers 

(o.a. op ICT-gebied); 

 neemt beslissingen in het kader van het integraal personeelsbeheer; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen die aansluiten op ontwikkelingen in 

het onderwijs en op het persoonlijk ontwikkelingsplan; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

3.7 Leidinggeven aan de medewerkers van de school 

 
 stuurt en verantwoordt de dagelijkse gang van zaken; 

 hanteert conflictsituaties; 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

4. Speelruimte 

 
 de adjunctdirecteur II legt verantwoording af aan het schoolbestuur over de 

uitvoering van het onderwijs inclusief de ondersteunende taken binnen het 

vigerende bekostigingsstelsel (budgetverantwoordelijkheid) en de toepasbaarheid 

van adviezen aan het bestuur voor positionering van de school; 

 de door het schoolbestuur geformuleerde en vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden, het beschikbare(school)budget en de centrale kaders van 

landelijk onderwijsbeleid zijn van belang bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 de adjunctdirecteur II neemt beslissingen over de richting van de 

beleidsontwikkeling van de school, bij de keuzes voor besteding van het 

schoolbudget en bij het adviseren en informeren van het schoolbestuur. 

 
5. Kennis en vaardigheden 

 

 diepgaande of brede theoretische kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs 

van het van toepassing zijnde onderwijstype; 

 kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het relevante 

onderwijs (o.a. onderwijs, personeel), financiën (o.a. financiële/boekhoudkundig 

vaardigheden) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; 
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 inzicht in de organisatie van het relevante onderwijs; 

 inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere aanpalende 

onderwijsterreinen afspelen; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed 

zijnde werkprocessen; 

 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 

besluitvormingscircuits; 

 vaardigheden in het opstellen van (beleid)nota's, notities en rapportages; 

 vaardigheid in het tot afstemming komen m.b.t. 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 organiseren en begeleiden van werkprocessen; 

 vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; 

 leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, 

e.d.). 

 

6. Contacten 

 met het schoolbestuur om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te 

verstrekken; 

 met de directeur om onderwijskundig beleid mede te ontwikkelen en de uitvoering 

ervan binnen de school af te stemmen; 

 met docenten in verband met de zorg voor personeel en om draagvlak voor de 

implementatie van beleid te verkrijgen; 

 met coördinatoren en overige medewerkers binnen de school om de 

implementatie van het beleid af te stemmen; 

 met derden om de school te vertegenwoordigen; 

 met ouders over te nemen of genomen beslissingen om relevante 

aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; 

 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 intern begeleider, mentor of de decaan opgelost kunnen worden; 

 met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen en het curatief 

beleid af te stemmen; 

 met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings- 

instellingen) over onderwijskundige ontwikkelingen om tot positiebepaling te 

komen; 

 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Decaan 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Decaan 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt 1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

  

De decaan is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het begeleiden en 

adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan (loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding ), het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers, het 

leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de mentoren op het 

terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding, het leveren van bijdragen aan het 

het leerlingvolgsysteem en het bijwonen van decanenbijeenkomsten. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Zorgdragen voor begeleiding en advisering van leerlingen over hun 

(school)loopbaan 

 

 begeleidt de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken 

hebben met de studie, stelt het vakkenpakket of loopbaankeuzes samen; 

 helpt bij de heroriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden; 

 zoekt oplossingen voor problemen bij deficiënties; 

 organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – 

arbeid (arbeidsoriëntatie); 

 adviseert de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs, c.q. de 

arbeidsmarkt en bemiddelt bij eventuele problemen; 

 adviseert over instroom (intake) en doorstroming binnen de school en bemiddelt 

bij eventuele problemen; 

 verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle voor de 

loopbaanoriëntatie en-begeleiding relevante gegevens als deel van het 

leerlingvolgsysteem, zoals dat op school gehanteerd wordt; 

 draagt zorg voor het afnemen van testen en de bespreking ervan; 

 begeleidt mentoren bij het afnemen van testen; 

 adviseert de directie met betrekking tot het testgebruik binnen de school; 

 onderhoudt contacten met instanties op het gebied van testen. 

 

3.2 Zorgdragen voorlichting 

 

 draagt zorg voor algemene klassikale voorlichtingsmaterialen over 

loopbaanoriëntatie en –begeleiding activiteiten aan het begin van elk leerjaar 

zodat de mentoren erover kunnen beschikken; 

 verschaft aan leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie 

over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema loopbaanoriëntatie en -

begeleiding; 
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 informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen 

publicaties van de school; 

 informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; 

 verstrekt informatie aan leerlingen over de arbeidsmarkt; 

 verstrekt informatie op open dagen van de school; 

 verzamelt, rubriceert en actualiseert het documentatiemateriaal. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering mentoren op het terrein van de 

loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

 

 stelt materiaal samen dat docenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader 

van de integratie van de oriëntatie studie en beroep en de loopbaanbegeleiding in 

het geheel van de schoolactiviteiten; 

 rust docenten toe voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun 

eigen vak; 

 rust mentoren toe op het terrein van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

 
3.4 Bijdragen leveren aan het leerlingvolgsysteem 

 

 adviseert de schoolleiding over het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid; 

 verzamelt alle voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding relevante gegevens; 

 bewaakt de schoolloopbaan van de leerling; 

 verzamelt gegevens en stelt managementinformatie samen. 

 
3.5 Bijwonen decanenbijeenkomsten 

 

4. Speelruimte 

 

 de decaan is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit 

van de beleidsbijdrage en -uitvoering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

binnen de school in de richting van leerlingen, (profiel)docenten en 

ouders/verzorgers; 

 de decaan werkt binnen het schoolbeleid op loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

gebied en binnen richtlijnen van de directie voor de uitvoering van de 

werkzaamheden; 

 de decaan neemt beslissingen bij/over: de inhoud van loopbaanoriëntatie en -

begeleiding adviezen en het verstrekken van informatie aan leerlingen, 

ouders/verzorgers, docenten en directie en de deskundigheidsbevordering van 

(profiel)docenten 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 

schoolorganisatie; 

 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. 
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6. Contacten 

 

 met de directie, docenten en mentoren 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 loopbaanoriëntatie en -begeleiding 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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1. Functie - informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Leerwegcoördinator 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Leerwegcoördinator 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt 1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

De leerwegen omvatten een samenhangend onderwijsprogramma gericht op een 

algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming en een 

voorbereiding op naar inhoud verwante opleidingen in het voorbereidend secundair 

beroepsonderwijs. 

De leerwegcoördinator coördineert het (veranderings-) proces binnen een leerweg in 

de bovenbouw, geeft vorm aan het onderwijs van een leerweg, levert bijdragen aan 

het leerwegindelingsproces en draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en 

competentieontwikkeling van collega's binnen een leerweg. 

 

Een belangrijk element in de functie van de leerwegcoördinator is de coördinatie van 

leerweg brede activiteiten en de afstemming met activiteiten van andere leerwegen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördineren (veranderings-) proces binnen een leerweg 

 

 stemt de werkzaamheden af met de directie, innovatiecoördinator, decaan en 

overige leerwegcoördinatoren; 

 treedt op als coördinator in werkgroepen met betrekking tot onderwijskundige 

aspecten; 

 adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de 

onderwijsinhoudelijke werkprocessen van de docenten evenals de afstemming met 

de andere leerwegcoördinatoren; 

 adviseert de directie van de schoolorganisatie voor wat betreft de inzet van 

docenten binnen een leerweg. 

 
3.2 Vormgeven onderwijsvernieuwing leerweg 

 
 ontwikkelt mede voorstellen voor aanpassing van het onderwijsaanbod, 

organisatieveranderingen voor een leerweg en adviseert de directie hieromtrent; 

 neemt deel aan werkoverleg voor de afstemming van het onderwijsaanbod binnen 

een leerweg; 

 ontwikkelt mede voorstellen voor nieuwe programma's en leermiddelen van een 

leerweg op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als 

gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; 

 begeleidt werkgroepen binnen de school in het kader van bovengenoemde 

activiteiten; 

 neemt deel aan vernieuwingsactiviteiten en werkgroepen binnen de school. 
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3.3 Bijdragen leveren aan het leerwegkeuzeproces 

 

3.4 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling (collega's) 

binnen een leerweg 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt proactief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit over het profiel; 

 treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme; 

 geeft (individueel) advies aan verschillende typen docenten aangaande hun 

professionaliteit, opleiding en (bij)scholing; 

 neemt deel aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie; 

 bestudeert relevante vakliteratuur. 

 

4. Speelruimte 

 

 de leerwegcoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat 

betreft de kwaliteit van de coördinatie binnen een leerweg, het vormgeven van 

het onderwijs van een leerweg, de bijdragen aan het leerweg-indelingsproces en 

de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling binnen een leerweg; 

 de leerwegcoördinator verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders van 

(onderwijskundig) beleid van de school; 

 de leerwegcoördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van de adviezen, de 

voorstellen tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's en 

leermiddelen binnen een leerweg, de begeleiding van het proces van 

leerwegindeling en het verbeteren van de eigen prestatie. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemene theoretische en praktische kennis op het gebied van leerwegen en van 

relevante onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het (vervolg)onderwijs; 

 kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie 

ervan; 

 vaardigheid in het begeleiden en coachen van docenten; 

 vaardigheid in het coördineren; 

 vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen. 

 

6. Contacten 

 

 met de directie en andere leerwegcoördinatoren over de coördinatie van het 

veranderingsproces om adviezen te geven en tot afstemming te komen; 

 met docenten over de voortgang om te begeleiden, tot betere studieresultaten te 

komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren; 

 met docenten en betrokkenen over de uitvoering van hun inzet en functioneren 

om tot afstemming te komen over team overstijgende aangelegenheden; 

 met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om 

afstemming te verkrijgen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen schoolorganisatie en 
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in werkgroepen over onderwijsprogramma's van leerwegen en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming, professionaliteit van 

leerwegdocenten e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Intern Begeleider 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Intern Begeleider 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

De uitvoering van de leerlingenbegeleiding vindt plaats door docenten/mentoren 

onder leiding van een intern begeleider. Het accent ligt op het bieden van zorg aan 

leerlingen met leer- en gedragsproblemen. 

De intern begeleider coördineert en ondersteunt (team) mentoren in hun 

begeleidingstaak, levert bijdragen aan de ontwikkeling van het (zorg)beleid voor 

leerlingenbegeleiding binnen de school en fungeert als tweede opvang 

leerlingbegeleiding. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Coördineren en ondersteunen mentoren(team) in begeleidingstaak 

 

 stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak en werkwijze van de 

mentoren beschreven staan; 

 organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de 

onderwijsuitvoering (bijv. lesuitval); 

 bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het 

mentoren team; 

 evalueert de groeps- en individuele begeleiding door mentoren en registreert 

relevante gebeurtenissen of ontwikkelingen; 

 stimuleert en coacht collega's, mentoren; 

 signaleert de begeleidingsbehoefte van collega's, mentoren en speelt hierop in; 

 adviseert over de deskundigheidsbevordering van de mentoren; 

 ziet toe op de naleving van de teamafspraken; 

 organiseert de leerlingenbegeleiding; 

 werkt samen en vervult een proactieve rol in de samenwerking; 

 overlegt met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de 

leerlingbegeleiding (voortgang van het leerproces) betreffen. 

 
3.2 Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het (zorg) beleid voor 

leerlingenbegeleiding binnen de school 

 

 stelt periodieke verantwoordingen op over de leerlingenbegeleiding door 

mentoren; 

 analyseert de uitvoering van het beleid voor de leerlingenbegeleiding (w.o. 

leerlingvolgsysteem) en onderneemt actie naar aanleiding daarvan (voorstellen tot 

beleidsaanpassing, inschakelen van externe expertise); 
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 informeert en adviseert de directie over het te voeren beleid en participeert in de 

meningsvorming; 

 participeert actief in overleggroepen (o.a. decanen, mentoren) gericht op de 

begeleiding van leerlingen. 

 

3.3 Fungeren als tweede opvang leerlingbegeleiding 

 

 stuurt gericht het groepsdynamische proces; 

 signaleert problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (voert gesprekken 

met leerlingen, signaleert aan collega's etc.) en lost (ook meer complexe) 

problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (luistert actief, 

vraagt door en koppelt terug); 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 neemt proactief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek; 

 verwijst voor wat betreft problemen die de competentie van de intern begeleider 

overstijgen, door naar andere specialisten. 

 
4. Speelruimte 

 

 de intern begeleider legt verantwoording af aan de directie over de kwaliteit van 

de uitvoering van de leerlingenbegeleiding en de kwaliteit van de 

(aanpassing)voorstellen; 

 de intern begeleider verricht werkzaamheden binnen het voor de schoolorganisatie 

vastgestelde onderwijsbeleid en de algemene richtlijnen voor de coördinatie van 

de uitvoering van de leerlingbegeleiding; 

 de intern begeleider neemt beslissingen bij/over: de benodigde aanpak, werkwijze 

en werkverdeling binnen het mentoren team, de beoordeling van het functioneren 

van mentoren en de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de 

leerlingenbegeleiding. 

 
5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen theoretische en praktische kennis van de (onderwijskundige) 

ontwikkelingen in het SBO onderwijs; 

 kennis van de organisatie en onderwijskundige processen; 

 kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen 

ervan; 

 kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan 

met ouders en leerlingen met verschillende culturele achtergronden; 

 inzicht in de organisatie van het SBO onderwijs; 

 inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties; 

 invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 vaardig in het aansturen van professionals; 

 vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen bij problemen en conflicten; 

 vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen. 

 
6. Contacten 

 

• met mentoren over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te 

komen; 
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• met coördinatoren, mentoren en andere collega's over de uitvoering van 

leerlingbegeleiding om tot afstemming te komen over team overstijgende 

aangelegenheden; 

• 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 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Docent A 

Salarisschaal: 10 

 

Functiebeschrijving Docent A 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt 1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties en het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

De docent A geeft onderwijs op een breed vakgebied en begeleidt het 

onderwijsproces, begeleidt proactief (individuele)leerlingen, draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en verricht structureel 

overige (coördinerende) taken. 

De docent A kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijs overstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

• Intern begeleider 

• Leerwegcoördinator 

• Sectorcoördinator 

• Innovatiecoördinator 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven op een breed vakgebied en begeleiden 

onderwijsproces 

 

• past leerstof, didactische methoden en technieken aan, aan het niveau en de 

behoefte van de leerlingen; 

 beheerst diverse didactische methoden en technieken en past deze toe; 

 brengt de actualiteit van het vakgebied in de klas; 

 brengt kennis en vaardigheden over, waarbij er over de grenzen van het eigen 

vakgebied wordt gekeken; 

 schat het niveau van de leerlingen in en geeft advies daarover; 

 beoordeelt gebruikte methodieken; 

 maakt diverse planningen (leerstofplanning, studiewijzer, toets-planning, pta-

inhoud e.d.); 

 maakt toetsen; 
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 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en het zelf-lerend vermogen van de leerling; 

 reflecteert actief op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 

die van collega's en geeft verbeteringen aan; 

 stelt onderwijsprogramma's op, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; 

 draagt voorstellen aan voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor het eigen profiel; 

 levert een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan 

werkgroepen op profielniveau in het kader van onderwijsontwikkeling(en) op het 

eigen vakgebied; 

 heeft een actieve rol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2 Proactieve begeleiding (individuele) leerlingen 

 

 stuurt het groepsdynamische proces; 

 signaleert proactief problemen bij leerlingen en onderneemt actie hierop (door het 

voeren van gesprekken met de leerlingen, het signaleren aan collega's etc.); 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert actief gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief 

luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt actief contact met (meer of minder ervaren) collega's, praat met collega's 

over problemen en wisselt ervaringen uit over de didactiek van het vak; 

 vervult een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe; 

 begeleidt stagiaires; 

 neemt actief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen en vervult een actieve rol in de samenwerking. 

 

3.4 Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

 verricht coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

 leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent A legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van 

verbeterings- en aanpassingsvoorstellen voor onderwijsprogramma's, over de 

kwaliteit van het geven van onderwijs, het begeleiden van het leerproces en de 
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proactieve begeleiding van (individuele) leerlingen, de bijdrage aan de 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en de aanpak bij het 

structureel verrichten van overige (coördinerende) taken; 

 de docent AC ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent AC verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid 

van de schoolorganisatie en de onderwijsprogrammering; 

 de docent A neemt beslissingen bij/over: het opstellen van 

onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met 

inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen, 

het doen van voorstellen voor onderwijsaanpassingen op het eigen vakgebied en 

voor de eigen leerweg, het vervullen van een coachende rol naar minder ervaren 

collega's en stagiaires toe, het proactief signaleren van problemen van leerlingen 

en het hierop ondernemen van actie en het leiden van (mogelijk 

vakoverstijgende) werkgroepen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 brede theoretische kennis op het eigen en aanverwante vakgebied(en) en van 

algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het motiveren van (individuele)leerlingen; 

 vaardigheid in het coördineren van (werk)groepen; 

 vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs, de begeleiding, 

conflicten en probleemsituaties om af te stemmen; 

 met docenten A en collega's over gesignaleerde leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

bij leerlingen om mogelijke oplossingen af te stemmen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team en de eigen 

leerweg over aanpassingen aan onderwijsprogramma's, over bijdragen aan 

vakoverstijgende werkgroepen om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Docent B 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Docent B 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveau en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

De docent B geeft onderwijs op een specifiek vakgebied, begeleidt (delen van) het 

leerproces, begeleidt leerlingen inhoudelijk en onderwijskundig, draagt zorg voor de 

eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling en verricht structureel 

overige (coördinerende) taken. 

De docent B kan werkzaamheden verrichten op een specifiek functioneel taakgebied 

(mogelijk onderwijs-overstijgend) op het gebied van leerlingbegeleiding en/of interne 

coördinatie. Dit kunnen de volgende taken zijn: 

 ICT coördinator 

 Decaan 

 Mentor 

 Stage-/Praktijkbegeleider 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven specifiek vakgebied en begeleiden (delen van het) 

leerproces 

 

 beheerst en past diverse didactische methoden en technieken toe; 

 brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

 maakt diverse planningen( leerstofplanning, studiewijzer, toets-planning, pta-

inhoud e.d.); 

 maakt toetsen; 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het 

lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en zelf-lerend vermogen van de leerlingen; 

 reflecteert op de resultaten van de leerlingen, vergelijkt de resultaten met 
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collega's en overlegt over verbetering; 

 signaleert behoeften tot aanpassingen van het onderwijsprogramma en doet 

(verbeterings-)voorstellen in werkgroepen van het docententeam; 

 verricht buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. 

 

3.2 Inhoudelijke en onderwijskundige leerlingbegeleiding 

 

 doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

 is zich bewust van individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop de 

begeleiding aan; 

 observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop actie; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 voert gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, 

doorvragen en terugkoppelen); 

 neemt actief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.5 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen. 

 

3.6 Structureel verrichten van overige (coördinerende) taken 

 

 verricht werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk 

vakoverstijgend); 

 heeft de verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied; 

 leidt (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen; 

 verricht overige door de situatie (binnen of buiten de schoolorganisatie) ingegeven 

werkzaamheden. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent B legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

gegeven onderwijs, de begeleiding van (delen van) het leerproces, over de 

inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding van leerlingen, over de bijdrage aan 

de eigen deskundigheidsbevordering en de competentieontwikkeling en de aanpak 

bij het structureel verrichten van overige (coördinerende) taken; 

 de docent B ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent B verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

 de docent B neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het 

ondernemen van actie hierop, het op peil houden van de eigen kennis en 

vaardigheden en het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) werkgroepen. 
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5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het begeleiden van collega's. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

af te stemmen; 

 met docenten A en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge 

afstemming e.d. te komen; 

 met de amanuensis/TOA en aanstaande collega's, in het kader van begeleiding om 

af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Mentor 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Mentor 

 

2.  Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

Elke klas heeft een mentor. De mentor is eerste aanspreekpunt voor leerlingen. 

 

De mentor begeleidt leerlingen, levert bijdragen aan intervisie en de 

deskundigheidsbevordering van collega's en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

3.1 Leerlingbegeleiding 

 

 stuurt gericht het groepsdynamisch proces; 

 fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen met leer- en privéproblemen; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 

 signaleert (met het leerlingvolgsysteem) en bespreekt met de betreffende leerling 

problemen m.b.t. de studie, zoals studieresultaten, functioneren binnen de groep 

en attitude, bespreekt periodiek de voortgang van het individuele leerproces; 

 speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen; 

 onderneemt actie bij problemen van leerlingen (voert gesprekken met leerlingen, 

signaleert aan collega's, interne begeleider) en lost in samenwerking met de 

interne begeleider (ook meer complexe) problemen op en bemiddelt in conflicten; 

 onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, de intern begeleider, de studie-

assistent en docenten; 

 neemt deel aan rapportvergaderingen en mentorenoverleg; 

 verwijst door naar andere functionarissen, zoals de docent, decaan of interne 

begeleider voor wat betreft problemen die de competentie van de mentor 

overstijgen; 

 stelt periodiek rapportages op van elke leerling; 

 neemt proactief kennis van ontwikkelingen ten aanzien van 

leerlingenproblematiek. 

 

3.2 Deskundigheidsbevordering 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is bereid om de 

eigen prestatie te verbeteren; 

 zoekt proactief contact met (minder ervaren) collega's, praat met collega's over 

problemen en wisselt ervaringen uit; 

 neemt proactief deel aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de 

functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 
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 werkt samen en vervult een proactieve rol in de samenwerking. 

 

4. Speelruimte 

 

 de mentor legt verantwoording af aan de directie over de kwaliteit van de 

leerlingbegeleiding en over de intervisie en deskundigheidsbevordering van 

collega's en de eigen competentieontwikkeling; 

 de mentor legt functioneel verantwoording af aan de intern begeleider over de 

kwaliteit van het functioneren als mentor en de behaalde resultaten m.b.t. de 

leerlingbegeleiding; 

 de mentor verricht de werkzaamheden binnen vastgestelde theoretische kaders en 

onderwijsmethoden, het zorgplan, onderwijs- en examenregelingen, 

instellingsplan en leerplannen; 

 de mentor neemt beslissingen over/bij: het signaleren van problemen bij 

leerlingen, het ondernemen van actie hierop, het oplossen van problemen en het 

bemiddelen in conflicten en het signaleren van begeleidingsbehoeften van 

collega's en het daarop inspelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; 

 vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; 

 vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van 

collega's; 

 vaardigheid in het omgaan met conflictsituaties. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot 

betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en 

problemen op te lossen; 

 met ouders/verzorgers over studievoortgang, gedrag en problemen tijdens 

ouderavonden om af te stemmen; 

 met de intern begeleider over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot 

oplossingsrichtingen te komen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Schoolmaatschappelijk Werker 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Schoolmaatschappelijk Werker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt leerlingen, indirect 

docenten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, 

verleent psychosociale hulp aan leerlingen en levert een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Ondersteuning en begeleiding van leerlingen, indirect docenten en 

directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen 

 

 voert intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en 

binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht; 

 participeert in het schoolteam; 

 formuleert hulpverleningsvragen en hulpverleningsdoelen en stelt 

handelingsplannen op en voert deze uit; 

 leert docenten problemen bij leerlingen signaleren; 

 ondersteunt contacten/gespreksvoering met ouders/verzorgers; 

 ondersteunt bij contacten met instellingen voor hulpverlening in doorverwijzende 

zin; 

 geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van de 

onderwijsinstelling over bepaalde probleemsituaties. 

 

3.2 Psychosociale hulpverlening aan leerlingen 

 

 brengt het functioneren van kinderen/jongeren in de schoolsituatie in kaart; 

 helpt bij het formuleren van een hulpvraag; 

 bepaalt een hulpverleningsstrategie; 

 voert hulpverleningsgesprekken met (probleem)leerlingen en met ouders van  

leerlingen (o.a. in multi-probleemgezinnen); 

 verwijst door en begeleidt naar externe instellingen voor hulpverlening; 

 pleegt in bedreigende (crisis) situaties, desnoods zonder vooroverleg met het 

schoolteam, interventies; 

 verzorgt casemanagement; 

 bemiddelt bij de aanvraag van voorzieningen. 
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3.3. Bijdragen leveren in het schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en -

uitvoering ten aanzien van de psychosociale hulpverlening 

 

4. Speelruimte 

 

 de schoolmaatschappelijk werker is verantwoording schuldig aan de directie voor 

wat betreft de kwaliteit van de hulpverlening en de adviezen omtrent het 

psychosociaal werk binnen de onderwijsinstelling aan de directie; 

 de schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden binnen de beroepscode 

(beroepsethiek) van het psychosociaal werk en beleidskaders van het 

schoolbestuur; 

 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 psychosociale 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; 

 vaardigheid in het (tijdig) signaleren en het analyseren van psychosociale 

problemen. 

 

6. Contacten 

 

 met de directie over de kaders m.b.t. sociaalpsychologische hulpverlening om 

informatie en adviezen te verstrekken en afstemming te verkrijgen; 

 met directieleden en docenten die zelf probleemleerlingen begeleiden over de 

begeleiding om de hulpverlening af te stemmen en om adviezen en informatie te 

verstrekken; 

 met leerlingen om de hulpvraag te formuleren van de leerling op school; 

 met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van het hulpverleningstraject; 

 met externe organisaties over probleemleerlingen/probleemgezinnen om 

doorverwijzing te regelen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Stage-/Praktijkbegeleider 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving Stage-/Praktijkbegeleider 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De stage-/praktijkbegeleider verzorgt de beschikbaarheid van stageplaatsen en 

begeleidt en informeert leerlingen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Verzorging stageplaatsen 

 

 signaleert arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het stagebeleid van de 

schoolorganisatie en speelt hierop in door het doen van (aanpassings-)voorstellen 

ten aanzien van het stagebeleid; 

 inventariseert de behoeften/mogelijkheden van stageplaatsen binnen de 

schoolorganisatie en op de arbeidsmarkt; 

 vertaalt het stagebeleid van de schoolorganisatie in stageplannen; 

 bouwt een relatienetwerk op en onderhoudt dit; 

 werft (voldoende) passende stageplaatsen, haalt deze binnen en sluit 

stagecontracten af; 

 bezoekt mogelijke stageplaatsen om te toetsen of die aan het gestelde kader 

beantwoorden; 

 stelt handleidingen op met stage-instructies en uitvoeringsregelingen voor 

leerlingen en stagebiedende organisaties; 

 controleert of de instructies en uitvoeringsregelingen betreffende de stage 

voldoen; 

 levert een bijdrage aan de evaluatie van de stage en doet voorstellen ter 

verbetering van het stageplan. 

 

3.2 Begeleiding leerlingen bij stage uitvoering 

 

 verstrekt informatie over stagemogelijkheden en de te volgen procedures om voor 

een stageplaats in aanmerking te kunnen komen; 

 geeft voorlichting over stagemogelijkheden; 

 fungeert als aanspreekpunt voor de persoonlijke advisering aan zowel leerlingen 

als stagebiedende organisaties; 

 bemiddelt tussen leerlingen en docenten/stagebiedende organisaties bij 

knelpunten in de stageperiode; 

 geeft voorlichting over de diverse stagevarianten. 
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4. Speelruimte 

 

 de stage-/praktijkbegeleider legt verantwoording af aan de directeur over het 

regelen van stageplaatsen en de kwaliteit van de stagebegeleiding; 

 de stage-/praktijkbegeleider verricht de werkzaamheden binnen wet- en 

regelgeving en specifiek beleid van de schoolorganisatie aangaande stages en het 

curriculum van de opleiding; 

 de stage-/praktijkbegeleider neemt beslissingen bij/over het toetsen van 

stageplaatsen, het concipiëren van handleidingen, het afsluiten van 

stagecontracten en het bemiddelen tussen leerlingen en docenten/stagebiedende 

organisaties bij knelpunten in de praktijkperiode. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van het curriculum van de schoolorganisatie en 

van procedures en voorschriften op het gebied van stages; 

 kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en het onderwijsaanbod van de 

schoolorganisatie; 

 kennis van de lokale arbeidsmarkt; 

 kennis van, inzicht in en binding met het betreffende beroepenveld; 

 vaardigheid in het rapporteren over bevindingen van toetsing en evaluatie; 

 vaardigheid in het plannen en verdelen van stageplaatsen; 

 vaardigheid in het onderhouden van het relatienetwerk; 

 vaardigheid in het opstellen van documentatiemateriaal. 

 

6. Contacten 

 

 met collega stage-/praktijkbegeleiders die de stages begeleiden en superviseren 

om de onderlinge afstemming te realiseren; 

 met vertegenwoordigers van de stage-instellingen om mogelijkheden van 

stageplaatsen te bespreken en wederzijdse belangen op elkaar af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: ICT-Coördinator 

Salarisschaal: 9 

 

Functiebeschrijving ICT-Coördinator 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De ICT coördinator adviseert over de uitvoering van het ICT-beleid en voert het ICT-

beleid uit.  

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Advisering over de uitvoering van het ICT-beleid 

 

 evalueert en doet voorstellen ten aanzien van de verandering van het ICT-beleid, 

mede naar aanleiding van input uit de ICT-werkgroep; 

 het, na overleg binnen de ICT-werkgroep, doen van voorstellen ten aanzien van 

de invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk; 

 beoordeelt didactische software op gebruiksmogelijkheden binnen de 

schoolorganisatie; 

 geeft adviezen aan de directie, sector/leerwegcoördinatoren, administratie en 

onderwijsondersteunend personeel inzake de aanschaf van benodigde hard- en 

software; 

 doet voorstellen ten aanzien van de aanschaf van (didactische) hard- en software; 

 bezoekt ICT-symposia en -beurzen die relevant zijn voor het onderwijs; 

 informeert medewerkers via e-mail en/of weekbericht over de ontwikkelingen rond 

ICT. 

 

3.2 Uitvoering ICT-beleid 

 

 promoot het internet onder docenten als zeer belangrijke informatiebron bij het 

zoeken naar vakmatige ICT-toepassingen; 

 ondersteunt docenten bij het zoeken naar en het kiezen van educatieve software 

en instrueert en begeleidt docenten bij het gebruik ervan in de klas; 

 neemt initiatief ten behoeve van een tussentijdse evaluatie; 

 stelt binnen de werkgroep gebruikersplannen, procedures en handleidingen voor 

docenten op; 

 ontwikkelt, op advies van de systeembeheerder, criteria voor beslissingen over de 

aanschaf van hard- en software, aanpassingen aan het netwerk en scholing van 

personeelsleden; 

 begeleidt projecten op het gebied van automatisering. 

 

4. Speelruimte 

 

 de ICT coördinator is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de 

kwaliteit van de adviezen over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid 
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en over de uitvoering van het ICT-beleid; 

 de ICT coördinator verricht de werkzaamheden binnen het vastgestelde ICT-beleid 

van de onderwijsinstelling; 

 de ICT coördinator neemt beslissingen bij/over: de inhoud van adviezen, het 

opstellen van handleidingen, plannen en procedures en het optimaliseren van de 

ICT-infrastructuur. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in relatie tot het onderwijs; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van automatisering; 

 inzicht in de toepassingsmogelijkheden van onderwijsgericht hard- en software; 

 vaardigheid in het opstellen van adviezen; 

 vaardigheid in het schrijven van handleidingen; 

 vaardigheid in het begeleiden van projecten op het gebied van automatisering 

binnen het onderwijs. 

 

6. Contacten 

 

 met directie over de uitvoering van het onderwijsgerichte ICT-beleid om 

afstemming te krijgen; 

 met docenten over gebruikerswensen om deze te inventariseren; 

 met docenten over het gebruik van educatieve software om te instrueren en te 

begeleiden bij het gebruik in de klas; 

 met in- en externe ICT-relaties over ontwikkelingen in het vakgebied om 

informatie uit te wisselen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Docent C 

Salarisschaal: 8 

 

Functiebeschrijving Docent C 

 

2.Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De docenten dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en 

de uitvoering van het primaire onderwijsproces en de realisatie van de 

onderwijsdoelen conform het curriculum. De docenten organiseren en begeleiden de 

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 

 

De schoolorganisatie onderscheidt drie typen docenten: de docent A, de docent B en 

de docent C. De niveaus onderscheiden zich enerzijds door ervaring en expertise en 

anderzijds door de mate en complexiteit waarin bijdragen geleverd worden aan de 

leerlingbegeleiding, het hanteren van probleemsituaties, het verrichten van 

coördinerende taken en in- en/of externe contacten. 

 

De docent C geeft onderwijs, begeleidt leerlingen en draagt zorg voor de eigen 

deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Onderwijs geven 

 

 beheerst en past didactische methoden en technieken toe; 

 brengt kennis en vaardigheden over en sluit daarbij aan bij het niveau en de 

belevingswereld van de individuele leerling; 

 maakt een planning ( leerstofplanning, studiewijzer, toets-planning, pta-inhoud 

e.d.); 

 maakt toetsen en kijkt deze na; 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van 

vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); 

 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; 

 bevordert de autonomie en zelf-lerend vermogen van de leerlingen; 

 onderhoudt contacten met collega-docenten in verband met collegiale consultatie; 

 bespreekt probleemleerlingen met de docent B/C of directeur. 

 

3.2 Leerlingbegeleiding 

 

 doorziet en stuurt het groepsdynamische proces; 

 signaleert individuele verschillen tussen leerlingen en past hierop na overleg de 

begeleiding aan; 

 observeert leerlingen en signaleert daarbij problemen bij leerlingen en 

onderneemt hierop na overleg actie; 

 is op de hoogte van de (thuis)situatie van de leerlingen; 
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 voert informatieve gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het 

actief luisteren, doorvragen en terugkoppelen); 

 neemt kennis van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. 

 

3.3 Deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling 

 

 reflecteert op het eigen functioneren, staat open voor feedback en is actief bereid 

om de eigen prestatie te verbeteren; 

 neemt deel aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de 

verschillende aspecten van de functie); 

 neemt deel aan nascholingsactiviteiten; 

 werkt samen. 

 

4. Speelruimte 

 

 de docent C legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het 

onderwijs geven, over de inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding van 

leerlingen en over de bijdrage aan de eigen deskundigheidsbevordering en de 

competentieontwikkeling; 

 de docent C ontvangt functionele leiding van de direct leidinggevende; 

 de docent C verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's 

en andere afgesproken kaders; 

 de docent C neemt beslissingen bij/over: het aansluiten op het niveau en de 

belevingswereld van de leerlingen, het toepassen van methodieken, het maken 

van planningen en toetsen, het signaleren van problemen van leerlingen en het na 

overleg ondernemen van actie hierop en het op peil houden van de eigen kennis 

en vaardigheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; 

 kennis van didactische methoden en technieken; 

 kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; 

 inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de schoolorganisatie; 

 inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; 

 vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

 vaardigheid in het toepassen van basis didactische methoden en technieken; 

 vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; 

 vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en 

ouders; 

 vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren. 

 

6. Contacten 

 

 met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om 

informatie uit te wisselen; 

 met docenten A/B en/of directeur over gesignaleerde leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen; 

 met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen 

leerweg over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om afspraken te 

maken. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Studie Assistent 

Salarisschaal: 8 

 

Functiebeschrijving Studie Assistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt 1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO  al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de leerlingen. De studie 

assistent is verbonden aan een schoolorganisatie en de conrector/adjunct-directeur is 

functioneel verantwoordelijk voor de aansturing. 

 

De studie assistent wordt ingezet bij het begeleiden van de leerlingen bij zelfstudie en 

onderwijsopdrachten en voert het beheer over studieruimtes en inventaris. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Begeleiding (individuele) leerlingen bij zelfstudie en 

onderwijsopdrachten 

 

 bespreekt (niet inhoudelijk) taken en werkstukken door; 

 geeft aanwijzingen; 

 stimuleert het stellen van leervragen en daagt uit tot het zelf onderzoeken en 

uitproberen; 

 initieert en bevordert een adequate samenwerking binnen de groep; 

 zet aan tot reflectie op eigen handelen; 

 houdt orde: 

 geeft feedback aan leerlingen; 

 verzorgt instructie waaronder het inoefenen van specifieke vaardigheden; 

 verzorgt (leeromgeving) begeleiding en signaleert verbeteringsmogelijkheden en 

rapporteert daarover aan de docent en/of sectorcoördinator; 

 signaleert persoonlijke -en emotionele problemen bij leerlingen en verwijst door 

aan de mentor en/of intern begeleider. 

 

3.2 Beheren studieruimtes en inventaris 

 

 voert periodieke controles uit op de (technische) staat van alle aanwezige 

apparatuur en inventaris; 

 ziet toe op naleving van het schoolreglement; 

 voert periodieke controles uit op de staat van alle onroerende zaken in de 

voornoemde ruimten; 

 signaleert hieruit voortvloeiende onderhoud en/of herstel en geeft dit door; 

 voert volgens werkschema's en checklisten de wekelijkse, maandelijkse en 

jaarlijkse controles uit. 
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4. Speelruimte 

 

 de studie assistent legt functionele verantwoording af aan de directeur over de 

kwaliteit van de studiebegeleiding en over de juiste aanpak en werkwijze van de 

verrichte beheersactiviteiten;  

 de studie assistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde regelingen, 

theoretische kaders en onderwijsmethoden, onderwijsregelingen, instellingsplan, 

schoolregelement en leerplannen en hygiënische en technische voorschriften;  

 de studie assistent neemt beslissingen over/bij: het bieden van assistentie aan 

leerlingen, het meewerken aan organisatorische voorzieningen en de juiste 

uitvoering van de beheerswerkzaamheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 algemeen vaktechnische kennis van didactische methoden en technieken en 

vaardigheid in het toepassen ervan; 

 basiskennis van hygiënische en technische voorschriften; 

 vaardigheid in het begeleiden van groepen en individuele studenten; 

 vaardig in het toepassen van begeleidingsmethodes en technieken in 

onderwijsgroepen en bij individuele leerlingen gericht op 

competentieontwikkeling; 

 vaardig in het evalueren van het functioneren van de onderwijsgroep /individuele 

leerling en daarover te signaleren en door te verwijzen; 

 vaardigheid in het uitvoeren van controles en het hieruit voortvloeiende 

onderhoud en herstel van de verschillende (technische) apparatuur; 

 communicatieve vaardigheden.  

 

6. Contacten 

 

 met de directeur over de te gebruiken studietaken en onderwijsprogramma's; 

 met de mentor, intern begeleider over persoonlijke -en emotionele problemen bij 

leerlingen om door te verwijzen; 

 met leerlingen om hen te helpen en te begeleiden bij hun studie en 

studievoortgang, om af te stemmen; 

 met leerlingen bij het opruimen van de lokalen; 

 met docenten over aanpak, werkwijze en voortgang van het leerproces om af te 

stemmen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs  

Functienaam: Technisch Onderwijs Assistent 

Salarisschaal: 7 

 

Functiebeschrijving Technisch Onderwijs Assistent 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw 

havo/vwo en het SBO. Door de ontwikkelingen in het onderwijs kunnen TOA's ook 

deels worden ingezet voor andere vakken en taken. 

 

De technisch onderwijs assistent voert les-ondersteunende 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. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Uitvoering les-ondersteunende taken voor de vakken natuurkunde, 

scheikunde en biologie 

 

 instrueert leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en 

profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en 

dergelijke; 

 begeleidt zelfstandig leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek en draagt 

oplossingen aan voor de door de leerlingen gestelde vragen; 

 begeleidt zelfstandig leerlingen bij practica; 

 assisteert bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en 

demonstratieproeven; 

 is aanwezig bij het inhalen van practica; 

 ontwikkelt zelfstandig demonstratieproeven, bereidt deze voor en voert deze uit 

en stelt practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten samen; 

 test practicumproeven en demonstratieproeven uit; 

 controleert de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en geeft feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 

 levert informatie aan, aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het 

onderwijsleerproces en het eindresultaat; 

 evalueert mede de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en 

zelfstandige onderzoeksopdrachten en doet voorstellen tot verbetering aan 

docenten. 

 

3.2 Assisterende werkzaamheden 

 

 onderhoudt apparatuur; 

 zet materiaal klaar en ruimt dit op; 

 adviseert de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en 
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aangrenzende ruimten; 

 verricht de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan instrumenten, 

gereedschappen, werktuigen en andere hulpmiddelen; 

 beoordeelt de resultaten van inspecties en tests en doet verbeteringsvoorstellen 

voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. 

zuurkasten, ventilatiesysteem); 

 adviseert de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, 

werktuigen en apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 

 doet voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, 

computerprogrammatuur) en het ontwerp van hulpconstructies; 

 overlegt met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid; 

 draagt zorg voor het voorraadbeheer en bestelt materiaal; 

 stelt de begroting van de materialen op; 

 onderhoudt de vaklokalen. 

 

3.3 Opdracht-ondersteunende activiteiten samen met andere TOA's 

 

 assisteert bij het maken van profielwerkstukken; 

 maakt gebruik van gemeenschappelijke practicumruimtes; 

 assisteert bij vakoverstijgende projecten; 

 verleent assistentie bij de huiswerkbegeleiding. 

 

3.4 Diverse werkzaamheden voor de school 

 

 surveilleert tijdens proefwerkweken; 

 begeleidt feesten en evenementen technisch; 

 verleent assistentie bij overige vakken zoals informatica; 

 coördineert de werkzaamheden van de overige TOA's. 

 

4. Speelruimte 

 

 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 directeur; 

 de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde 

opdrachten binnen het curriculum; 

 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 van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en 

opdrachten, alsmede op het gebied gebruiks- en verbruiksmaterialen; 

 kennis van veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften; 

 kennis over projectonderwijs/probleemgestuurd onderwijs; 

 inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 

 inzicht in directe koppeling naar maatschappelijk relevante gebeurtenissen; 

 vaardigheid in het begeleiden en omgaan met leerlingen bij de uit te voeren 

proeven en opdrachten en het stimuleren tot zelfstandig werken en leren; 

 vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen van proeven, 
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samenstellen van opdrachten en het instrueren van leerlingen; 

 vaardigheid op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, 

apparaten en instrumenten; 

 vaardigheid in het werken in nieuwe werkvormen. 

 

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 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Systeembeheerder 

Salarisschaal: 6 

 

Functiebeschrijving Systeembeheerder 

 
2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De systeembeheerder is belast met het begeleiden van gebruikers van 

geautomatiseerde systemen en het oplossen van storingen en problemen. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Begeleiding gebruikers (medewerkers en leerlingen) van 

geautomatiseerde systemen 

 

 installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties; 

 instrueert gebruikers ten aanzien van het PC-gebruik en het omgaan met 

specifieke applicaties; 

 helpt nieuwe applicaties opstarten en geeft uitleg daarover; 

 installeert nieuwe software; 

 voert procedures uit in het kader van software contrôle en distributie; 

 voert procedures uit inzake configuratiemanagement; 

 voert back-up procedures uit; 

 verricht helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, 

registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost 

deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in; 

 voert changemanagementprocedures uit in het kader van aanvragen tot 

wijzigingen op het netwerk; 

 verhelpt, naar aanleiding van gemelde problemen, storingen aan PC- en 

randapparatuur; 

 houdt ontwikkelingen bij betreffende het vakgebied. 

 

4. Speelruimte 

 

 de systeembeheerder is verantwoording schuldig aan de directeur 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 systeembeheerder werkt binnen voorschriften en regels die van belang zijn 

voor het beheer, de ondersteuning van gebruikers en de omgang met apparatuur 

en systemen; 

 de systeembeheerder 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 
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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. 



 

 

 

  

348 

 

 

1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Mediathecaris/Bibliothecaris 

Salarisschaal: 5 

 

Functiebeschrijving Mediathecaris/Bibliothecaris 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De mediathecaris/bibliothecaris legt verantwoording af aan de directie van de 

schoolorganisatie. 

 

De mediathecaris/bibliothecaris maakt documentatiemateriaal uit de onderscheiden 

(onderwijs)vakgebieden toegankelijk, ondersteunt de gebruikers bij het inzien en 

lenen van materiaal en houdt diverse administraties bij. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Toegankelijk maken documentatiemateriaal uit de onderscheiden 

(onderwijs)vakgebieden 

 

 neemt kennis van de globale inhoud van de diverse documenten/publicaties; 

 kent coderingen en kenmerken toe en brengt deze aan; 

 maakt korte omschrijvingen van het onderwerp van de documenten en registreert 

deze met behulp van verschillende methodieken; 

 stelt periodieke overzichtslijsten op. 

 

3.2 Ondersteuning gebruikers bij het inzien en lenen van materiaal 

 

 vraagt materiaal aan bij andere bibliotheken/documentatiecentra en handelt deze 

aanvragen (administratief) af; 

 houdt reserveringen bij; 

 verzorgt de uitleenadministratie; 

 volgt scholing en leest vakliteratuur op het gebied van ontwikkelingen binnen het 

mediatheek- en bibliotheekwezen. 

 

3.3 Bijhouden diverse administraties 

 

 beheert voorschriften, handleidingen en documentatiecollecties voor de 

onderscheiden (onderwijs)vakgebieden; 

 beheert het tijdschriftenarchief; 

 stelt bestellijsten op; 

 voert documenten in de geautomatiseerde bibliotheekcatalogus in. 

 

4. Speelruimte 

 

 de mediathecaris/bibliothecaris legt verantwoording af aan de directie voor wat 

betreft de juiste registratie van het beheerde documentatiemateriaal, de 
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administratieve afwikkeling van aanvragen, de begeleiding van gebruikers en het 

beheer van de diverse voorschriften, collecties en administraties; 

 de mediathecaris/bibliothecaris verricht werkzaamheden binnen gangbare 

ontsluitingsmethodieken en registratiesystemen, administratieve voorschriften, 

uitleenvoorwaarden en werkafspraken (voor de wijze van ontsluiting en registratie 

van documentatiemateriaal, voor het aanvragen en uitlenen van materiaal en voor 

het bijhouden van de diverse administraties (zoals de uitleen- en 

abonnementenadministratie); 

 de mediathecaris/bibliothecaris neemt beslissingen bij het omschrijven en 

registreren van documentatiemateriaal, het opstellen van periodieke overzichten, 

het aanvragen en uitlenen van materiaal en de inrichting van de diverse 

administraties. 

 

5. Kennis en vaardigheden 

 

 vaktechnische kennis van de voor de administratie en het bibliotheekgebruik 

geldende voorschriften; 

 kennis van didactische werkvormen in het kader van het werken in en met de 

mediatheek en bibliotheek; 

 kennis van ICT en de toepassing ervan binnen het eigen aandachtsgebied; 

 algemene kennis van de organisatie en inzicht in de daarin te onderkennen 

aandachtsvelden; 

 inzicht in de indelings- en ordeningsstructuur van het aanwezige bibliotheek- en 

documentatiemateriaal; 

 vaardigheid in het maken van korte onderwerp-omschrijvingen van documenten 

en publicaties. 

 

6. Contacten 

 met leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel over werkvormen, 

werkopdrachten, lesondersteuning om hen te informeren; 

 met uitgeverijen en vertegenwoordigers over nieuw (aan te schaffen) materiaal; 

 met bibliotheekgebruikers om hen te begeleiden en te helpen bij het opzoeken 

van bibliotheek- en documentatiemateriaal; 

 met andere bibliotheken/documentatiecentra om materiaal aan te vragen. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Schooladministratie Medewerker  

Salarisschaal: 5 

 

Functiebeschrijving Schooladministratie Medewerker 

 

2. Omgeving 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan 

wel decentrale management. 

 

De schooladministratiemedewerker verricht secretariële werkzaamheden voor diverse 

administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie en de 

administratie/leerlingvolgsysteem. 

 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere 

administraties 

 bereidt in concept daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene 

aard voor; 

 typt bescheiden en verzorgt kopieën en faxen, distribueert/verzendt en 

archiveert; 

 legt dossiers aan; 

 verzorgt de post; 

 voegt gegevens in, in een geautomatiseerd systeem bijv. een 

personeelsinformatiesysteem; 

 verstrekt telefonisch informatie aan belangstellenden. 

 

3.2 Doorvoeren leerlingenadministratie 

 

 verzorgt de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de 

hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren; 

 verzorgt inschrijvingen en verzendt de bevestiging van de gemaakte afspraken; 

 vult formulieren in, stelt standaardovereenkomsten op en informeert 

(intern/extern)belanghebbenden; 

 wint aanvullende informatie in; 

 verwerkt mutaties. 

 

3.3 Toepassen regelingen in het kader van inschrijving en schoolgeld 

 

 geeft uitleg over de uitvoering van de inschrijvingsprocedure aan leerlingen en 

andere belangstellenden; 

 beantwoordt (schriftelijk) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering 

van)bestaande regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
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3.4 Zorgdragen voor administratie/leerlingvolgsysteem 

 

 voert, met behulp van softwareprogramma's, onderwijs- en persoonsgegevens 

(w.o. ziekteverzuim e.d.) in en muteert deze; 

 beantwoordt vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens 

van uiteenlopende studie-aangelegenheden. 

 

3.5 Financieel-administratieve werkzaamheden 

 

 beheert de kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en 

lesmaterialen; 

 stelt overzichten samen met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 

4.   Speelruimte 

 

 de schooladministratie medewerker is verantwoording schuldig aan de directie 

voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen de 

diverse administraties en de hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 

 de schooladministratie medewerker werkt binnen het kader van interne 

werkafspraken, administratieve voorschriften, regelingen die van belang zijn voor 

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

 de schooladministratie medewerker neemt beslissingen bij het beoordelen van de 

doelmatigheid van registratieprocedures en administratieve verwerkingen. 

 

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 inschrijving 

e.d.; 

 vaardigheid in het toepassen van regelingen; 

 vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 

6.   Contacten 

 

 met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing 

van (inschrijvings-) procedures en regelingen en om antwoord te geven op 

problemen bij inschrijving. 
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1. Functie-informatie 

 

Onderwijsniveau: Secundair Beroepsonderwijs 

Functienaam: Schoolverzorger  

Salarisschaal: 4 

 

Functiebeschrijving Schoolverzorger 

 

2. Omgeving 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een opleiding voor secundair 

beroepsonderwijs. Het secundair beroepsonderwijs biedt  1-, 2-, 3- of 4-jarige 

opleidingen aan, verdeeld over kwalificatieniveaus en leerwegen aan leerlingen die het 

VSBO al dan niet met een diploma hebben voltooid. 

 

De schoolverzorger 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 en verricht op verzoek incidenteel op een school 

voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 

De schoolverzorger verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe 

aangewezen leidinggevende. 

3. Resultaatgebieden 

 

3.1 Zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van 

het gebouw 

 beheert alle sleutels, codes e.d.; 

 begeleidt derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en 

onroerende goederen; 

 schakelt, na goedkeuring, derden in bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen en begeleidt hen; 

 onderzoekt gebreken en storingen, verhelpt zo nodig zelf, dan wel schakelt derden 

in; 

 houdt vrij en ziet toe op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 

 verleent hulp bij calamiteiten, EHBO; 

 ziet toe op de toegankelijkheid van kluisjes; 

 houdt toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 

 

3.2 Ondersteunende diensten 

 

 neemt op, verbindt desgewenst door, en beantwoordt de telefoon conform vooraf 

gemaakte afspraken, o.a. door het maken van notities; 

 noteert absenten; 

 voert inkoopopdrachten uit; 

 kopieert lesmateriaal; 

 signaleert schoon te maken onderdelen; 

 stuurt de schoonmaakmedewerkers aan; 

 lost zelfstandig aangebrachte vernielingen op of draagt oplossingen aan; 

 ondersteunt bij ouderavonden e.d. 
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3.3 Optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen 

 

 grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 

 bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 

 begeleidt geschorste leerlingen. 

 

3.4 Op verzoek incidenteel verrichten van op een school voorkomende 

overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau 

 

4. Speelruimte 

 de schoolverzorger legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen 

leidinggevende over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de 

naleving van regels en afspraken; 

 de schoolverzorger verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, 

regels en voorschriften; 

 de schoolverzorger neemt beslissingen bij het houden van ruggenspraak 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- en portierdiensten 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; 

 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 ongeregeldheden; 

 vaardigheid in het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 

 

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. 

 

 


