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Activiteitencoördinator 6 vb 
FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023433 
Functienaam   Activiteitencoördinator 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32232 33223 23 22 
Somscore   34 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of 
een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het 
primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de  
onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de 
leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent. De activiteitencoördinator 
is verbonden aan een bepaald team en/of een (vak)sectie en één van de docenten is functioneel verantwoordelijk 
voor de aansturing. 
De activiteitencoördinator vervult taken die voorheen door een docent werden vervuld met betrekking tot niet-
lesgebonden activiteiten. De ideeën voor de activiteiten worden door de docenten naar voren gebracht. 
De activiteitencoördinator organiseert en begeleidt niet-lesgebonden activiteiten voor leerlingen op basis van het 
jaarplan en organiseert evenementen. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Organiseert en begeleidt niet-lesgebonden activiteiten voor leerlingen op basis van het jaarplan door: 
• het organiseren, coördineren en verzorgen van naschoolse activiteiten zoals het regelen van een bus naar 

een museum of het organiseren van een werkweek; 
• het organiseren en organisatorisch begeleiden van sportdagen, schoolreizen en excursies; 
• het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. 
2. Organiseert evenementen door: 
• het ontwikkelen en organiseren van schooltentoonstellingen; 
• het verwerven en verzorgen van (inter)culturele evenementen binnen de school; 
• het organiseren en assisteren bij feestelijke aangelegenheden. 
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Activiteitencoördinator 6 vb 

 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de activiteitencoördinator legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over de 

uitvoering van de opgedragen activiteiten; 
• de activiteitencoördinator verricht werkzaamheden binnen werkafspraken en (bestaande) regels; 
• de activiteitencoördinator neemt beslissingen bij het maken van afspraken met derden voor het uitvoeren van 

de activiteiten. 

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

6. Contacten 
• met ouders over de planning van activiteiten om tot afspraken te komen; 
• met docenten over de uitvoering van activiteiten om de voortgang van de activiteiten te bewaken; 
• met leerlingen om hen te informeren over de gang van zaken en vragen van hen te beantwoorden. 
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Adjunct-directeur 12 nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Adjunct-directeur 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel   Directie 
Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Management -> Directie/bestuur 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44443 44434 44 43 
Somscore   53 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    15-11-2006 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gespecialiseerde ondersteuning van een school voor 
praktijkonderwijs. 
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens en een leerachterstand van 
minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering 
nodig is. 
Doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de regionale arbeidsmarkt en 
voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving. 
De adjunct-directeur werkt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de directie. Hij is 
verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie en informatie inzake didactiek, begeleiding en zorg 
die leerlingen geboden wordt. De adjunct-directeur bekleedt tevens een voorbeeld functie in het uitdragen 
van de identiteit van de school. 
De school/sector voor praktijkonderwijs kent een (sector) directie, adjunct-directeuren, groeps- en 
vakleraren, gespecialiseerd ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Ontwikkeling van schoolbeleid 
voorbeeldactiviteiten: 
• het mede opstellen van het schoolplan; 
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur over algemene beleidszaken zoals personeel en 

organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; 
• het (mede) ontwikkelen en beheren van onderwijsprogramma´s, didactiek, leermiddelen, lesmateriaal, 

modulen en andere delen van het curriculum binnen de school; 
• het volgen en analyseren van (gevolgen van) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren 

van de school; 
• ontwikkelen van preventieve maatregelen tegen escalatie of uitval; 
• ontwikkelen en implementeren van leerling volgsysteem; 
• het volgen en analyseren van landelijke ontwikkelingen op het gebied van PRO voor wat betreft 

leerlingenzorg en toepasbare onderwijsmodellen. 
2. Coördinatie 
voorbeeldactiviteiten: 
• het beslissen over instroom, doorstroom en (tussentijdse) toelating van leerlingen; 
• het organiseren, (mede) uitvoeren en bewaken van het proces van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten; 
• het organiseren en voorzitten van overleg tussen leraren, gespecialiseerde ondersteuners; 
• het bespreekbaar maken en afstemmen van behandelingsplannen in overleg met leraren, gespecialiseerde 

ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden (woningbouw, politie, jeugdzorg); 
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Adjunct-directeur 

 
FUWA-VO Sessie 
 
• het zorgdragen voor de globale planning en coördinatie van de diverse onderzoeken in het kader van zorg 

aan leerlingen; 
• het bewaken van de terugkoppeling van gegevens naar leraren, gespecialiseerd ondersteuners en andere 

belanghebbenden; 
• het vastleggen van afspraken voor het plannen van evaluatiegesprekken en het bewaken van de voortgang; 
• het zorgdragen voor het beheren en actualiseren van de leerlingdossiers; 
• het zorgdragen voor externe doorverwijzing van leerlingen en de terugkoppeling ervan; 
• het onderhouden van externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn; 
• het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van de aan de school verbonden medewerkers. 
3. Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de leerlingbegeleiding en de zorgactiviteiten. 

Voorbeeldactiviteiten: 
• het uitwerken van ideeën en opstellen van beleidsnotities over leerlingbegeleiding; 
• het opstellen van het jaarlijkse zorgplan van de school en het bewaken van de uitvoering ervan; 
• het bestuderen en analyseren van leerlingengegevens; 
• het coördineren van activiteiten inzake de uitvoering van innovatiebeleid; 
• het coördineren van ontwikkelingen inzake leerlingenzorg; 
• het deelnemen aan relevante externe beleids- en werkgroepen; 
• het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van de zorgactiviteiten en 

leerlingbegeleiding; 
• het afstemmen van het aanbod leerlingenzorg van de school op het regionale zorgaanbod en 

samenwerkingsverbanden. 
4. Geeft (bege)leiding aan medewerkers bij de uitvoering van onderwijs, leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten. 

Voorbeeldactiviteiten: 
• het adviseren over en stimuleren van de professionalisering van medewerkers met betrekking tot 

zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding; 
• het begeleiden en coachen van medewerkers; 
• het begeleiden van leraren bij de toepassing van nieuwe methodes en leermiddelen en leerplannen. 
5. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het zorgaanbod, de leerlingbegeleiding en het onderwijs. 

voorbeeldactiviteiten 
• uitvoering van onderwijsactiviteiten; 
• uitvoering begeleidingsactiviteiten. 
6. Kwaliteitszorg 

voorbeeldactiviteiten: 
• het onderzoeken en analyseren van kwaliteitsvraagstukken; 
• het ontwikkelen, onderhouden en beheren van het integrale kwaliteitssysteem op basis van externe weten 

regelgeving en door de organisatie opgestelde kwaliteitsnormen; 
• (mede) opstellen en bewaken van verbeterplannen; 
• (deelnemen aan in- en extern overleg (bijv. onderwijsinspectie); 
• zorgdragen voor periodieke en systematische evaluatie van de uitvoering van het beleid; 
• het zorgdragen voor periodieke voortgangsrapportages en signaleren en oplossen van knelpunten en het 

preventief nemen van adequate maatregelen; 
• het organiseren, coördineren en (mede) uitvoeren en evalueren van interne en externe audits; 
• het stimuleren van bewustwording van kwaliteitsaspecten binnen de school. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de adjunct-directeur is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft de coördinatie en kwaliteit 

van de leerlingbegeleiding en de bijdrage aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van het zorgplan en de 
leerlingbegeleiding. 

• de adjunct-directeur werkt binnen vastgestelde theoretische kaders van belang voor de uitvoering van de 
taak inzake zorgplan en leerlingbegeleiding en wet- en regelgeving van belang bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
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Adjunct-directeur 

FUWA-VO Sessie 
 
• de adjunct-directeur neemt beslissingen bij het doorverwijzen van leerlingen en ten aanzien van de 

voortgang van het proces van leerlingbegeleiding en de verdere ontwikkeling ervan en bij de inhoud van 
beleidsvoorstellen en aanpassingsvoorstellen. 

• de adjunct-directeur neemt beslissingen over de organisatie en werkwijze van begeleidingsactiviteiten en de 
bijdrage aan beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen de school. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• brede kennis en praktijkkennis op het gebied van de school en van algemene onderwijskundige 

ontwikkelingen. 
• brede en diepgaande kennis van zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding met name ten aanzien van leerlingen 

met leerproblemen en/of sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen en van het te voeren beleid van de 
school. 

• kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en -mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan. 
• beschikt over kennis van externe hulpverleningsinstanties (de lokale sociale kaart). 
• kennis van voortgezet (praktijk) onderwijs en specifieke begeleiding van leerlingen met ernstige 

leerproblemen en/of sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. 
• heeft een goed inzicht in het onderwijsleerproces bij leerlingen met cognitieve beperkingen, 

sociaalemotionele en/of gedragsproblemen. 
• vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. 
• vaardigheid in het bemiddelen en onderhandelen bij belangentegenstellingen. 
• vaardigheid in het organiseren en het coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding. 
• vaardigheid in het implementeren van nieuwe ontwikkelingen inzake de zorgverbreding van de 

leerlingbegeleiding. 
• communicatieve en sociale vaardigheden. 
• leidinggevende - en managementvaardigheden. 
• kan beleidsmatig denken en handelen. 

 
6. Contacten 
• de directeur en adjunct-directeur om informatie uit te wisselen, afstemming te verkrijgen en beslissingen te 

nemen ten aanzien van de coördinatie van onderwijs-, zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding en 
kwaliteitszorg. 

• leraren/docenten, gespecialiseerd ondersteuners en andere interne hulpverleners (orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werk, remedial teaching) om aansturing te geven, informatie uit te wisselen en 
afstemming te verkrijgen. 

• externe hulpverleningsinstanties, schooladviesorganisaties, ouders/verzorgers om informatie uit te wisselen 
en om activiteiten op elkaar af te stemmen. 

• leerlingen en ouders om te adviseren en knelpunten op te lossen. 
• interne en externe commissie en werkgroepen om informatie uit te wisselen en afstemming te verkrijgen. 
• relevante beleids- en werkgroepen en deelnemers van netwerkbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, 

nieuwe ontwikkelingen te evalueren en kennis te verbreden. 
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Administratief medewerker 5 vb 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023474 
Functienaam   Administratief medewerker 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau  IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   32222 23222 22 22 
Somscore   30 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 
De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
management. 
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning. 
De administratie bestaat uit een hoofd, een medewerker leerlingenadministratie en diverse administratieve 
medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verleent administratieve ondersteuning door: 
• het in concept voorbereiden van daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene aard; 
• het typen van bescheiden en het verzorgen van kopieën, het distribueren/verzenden en archiveren; 
• het aanleggen van dossiers, zoals personeelsdossiers met vertrouwelijke informatie of stagedossiers; 
• het bijhouden van een register; 
• het verzorgen van inschrijvingen en het verzenden van de bevestiging van de gemaakte afspraken; 
• het invullen van formulieren, opstellen van standaardovereenkomsten en het informeren (intern/extern) van 

belanghebbenden; 
• het invoegen van gegevens in een geautomatiseerd systeem bijv. een personeelsinformatiesysteem; 
• het vanuit het genoemde systeem verstrekken van informatie (verloop, verzuim, budgetinformatie, 

kengetallen etc.) en het opstellen van overzichten; 
• het toetsen op volledigheid en juistheid van bijv. contracten aan de hand van voorschriften; 
• het, al dan niet op aanvraag, verzenden van voorlichtingsmateriaal aan instellingen, over doel en eindtermen 

van de stages; 
• het verstrekken van telefonische dan wel schriftelijke informatie aan belangstellenden over diverse 

onderwerpen. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan het hoofd administratie voor wat betreft het 

aanleggen van dossiers, zoals personeelsdossiers met vertrouwelijke informatie of stagedossiers en het 
verstrekken van informatie; 

• de administratief medewerker werkt binnen het kader van interne administratieve- en procedurele regels en 
voorschriften, de regels met betrekking tot omgang met vertrouwelijke informatie die van belang zijn voor het 
verrichten van de werkzaamheden; 

• de administratief medewerker neemt beslissingen bij het aanleggen van dossiers en het verstrekken van 
informatie. 
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Administratief medewerker 

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

 
6. Contacten 
• met derden binnen en buiten de afdeling over de secretariële en administratieve afhandeling van zaken, 
om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om afspraken 
voor het management te maken; 
• met leerlingen en ouders over bijv. schoolgeld en procedures om uitleg te geven. 
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Administratief medewerker 5 nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   administratief medewerker 
Organisatie  Ichthus College 
Onderdeel   OOP 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies  5 - IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, 
instrumenten 

Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    18-10-2004 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De administratie is belast met 
de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale management. 
De administratie bestaat uit een coördinator leerlingenadministratie, administratief medewerkers 
leerlingenadministratie en medewerkers administratieve ondersteuning. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Voert de leerlingenadministratie door: 
• het digitaal verwerken van het formele leerlingendossier; 
• het toetsen op volledigheid en juistheid van het formele leerlingendossier aan de hand van voorschriften en 

het aanbrengen van de nodige mutaties; 
• het digitaal verwerken en bijhouden van onderwijsdossiers van leerlingen, waaronder gegevens t.b.v. het 

leerlingenvolgsysteem; 
• het up-to-date houden van de digitale cijferverwerking volgens de geldende procedures; 
• het volgens de voorschriften voeren van de administratie ten behoeve van de examenverwerking; 
• het vanuit het digitale verwerkingssysteem verstrekken van informatie en het opstellen van overzichten; 
• het verstrekken van telefonische dan wel schriftelijke dan wel elektronische informatie aan belangstellenden 

en belanghebbenden over diverse onderwerpen. 
2. Verleent secretariële ondersteuning door: 
• het in concept voorbereiden van daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene aard; 
• het typen van bescheiden en het verzorgen van kopieën, het distribueren/verzenden en archiveren; 
• het aanleggen van dossiers, zoals personeelsdossiers met vertrouwelijke informatie of stagedossiers; 
• het bijhouden van een register; 
• het invullen van formulieren, opstellen van standaardovereenkomsten en het informeren (intern/extern) van 

belanghebbenden. 
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Administratief medewerker 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De administratief medewerker is werkzaam binnen een matrixorganisatie en is derhalve voor de 
verschillende werkzaamheden verantwoording schuldig aan verschillende functionarissen: 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de coördinator leerlingenadministratie voor wat 

betreft het voeren van de leerlingenadministratie; 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de locatiedirecteur voor wat betreft de 

secretariële ondersteuning; 
• de administratief medewerker werkt binnen het kader van interne administratieve- en procedurele regels en 

voorschriften, de regels met betrekking tot omgang met vertrouwelijke informatie die van belang zijn voor het 
verrichten van de werkzaamheden; 

• de administratief medewerker neemt beslissingen bij het aanleggen van dossiers en het verstrekken van 
informatie. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal. 
• kennis van bestandsinvoer en tekstverwerking met de computer. 
• kennis van archiverings- en documentatietechnieken. 
• kennis van en inzicht in de complexiteit van de organisatie van de scholengemeenschap en de daaruit 

voortvloeiende overeenkomstige maar ook verschillende werkwijzen en procedures. 
• vaardigheid in het maken van verslagen, te woord staan van derden, vormen en bijhouden van dossiers. 

 
6. Contacten 
• met derden binnen en buiten de afdeling over de secretariële en administratieve afhandeling van zaken, om 

informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om afspraken voor het 
management te maken. 

• met leerlingen en ouders over bijv. schoolgeld en procedures om uitleg te geven. 
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Administratief medewerker 5 nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   administratief medewerker 
Organisatie   Ichthus College 
Onderdeel 

Salarisschaal  5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies  5 - IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32222 23222 22 22 
Somscore   30 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    18-12-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De administratie is belast met 
de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale management. 
De administratie bestaat uit een coördinator leerlingenadministratie, administratief medewerkers 
leerlingenadministratie en medewerkers administratieve ondersteuning. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Voert de leerlingenadministratie door: 
• het digitaal verwerken van het formele leerlingendossier; 
• het toetsen op volledigheid en juistheid van het formele leerlingendossier aan de hand van voorschriften en 

het aanbrengen van de nodige mutaties; 
• het digitaal verwerken en bijhouden van onderwijs- en zorgdossiers van leerlingen, waaronder gegevens 

t.b.v. het leerlingenvolgsysteem; 
• het up-to-date houden van de digitale cijferverwerking in een zich veranderende onderwijsorganisatie 

volgens de geldende procedures, uitmondend in een correcte rapportage voor de individuele leerling; 
• het vanuit het digitale verwerkingssysteem verstrekken van informatie en het opstellen van overzichten; 
• het verstrekken van telefonische dan wel schriftelijke dan wel elektronische informatie aan belangstellenden 

en belanghebbenden over diverse onderwerpen; 
• het coördineren en verzorgen van toezending van gegevens aan IBP en inspectie; 
• het verwerken van aangeleverde cijfers tot overzichten voor docenten en tot diploma's voor leerlingen; 
• het verzorgen van aanvragen REC voor indicatie PRO leerlingen; 
• leerlingentellingen, handmatig voor PRO. 
2. Verleent secretariële ondersteuning door: 
• het in concept voorbereiden van daarvoor in aanmerking komende brieven e.d. van algemene aard; 
• het typen van bescheiden en het verzorgen van kopieën, het distribueren/verzenden en archiveren; 
• het bijhouden van een register; 
• het invullen van formulieren, opstellen van standaardovereenkomsten en het informeren (intern/extern) van 

belanghebbenden; 
• het notuleren bij vergaderingen; 
3. Voert het examensecretariaat door: 
• het volgens de voorschriften voeren van de administratie ten behoeve van de examenverwerking; 
• zorg te dragen voor het doorgeven van examenopgaven aan docenten die moeten beoordelen; 
• zorg te dragen voor verzending van de examenopgaven voor de 2e corrector; 
• het verzorgen van dyslexieaanvragen. 
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Administratief medewerker 

FUWA-VO Sessie 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De administratief medewerker is werkzaam binnen een matrixorganisatie en is derhalve voor de 
verschillende werkzaamheden verantwoording schuldig aan verschillende functionarissen: 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de coördinator leerlingenadministratie voor wat 

betreft de juistheid en de voortgang van de leerlingenadministratie; 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de locatiedirecteur voor wat betreft de 

secretariële ondersteuning; 
• de administratief medewerker is verantwoording schuldig aan de examensecretaris voor wat betreft de 

juistheid en de voortgang van het examensecretariaat; 
• de administratief medewerker werkt binnen het kader van interne administratieve- en procedurele regels en 

voorschriften, de regels met betrekking tot omgang met vertrouwelijke informatie die van belang zijn voor het 
verrichten van de werkzaamheden; 

• de administratief medewerker neemt beslissingen bij het aanleggen van leerlingendossiers en het 
verstrekken van informatie; 

• de administratief medewerker neemt - binnen de geldende regels - beslissingen bij de coördinatie en 
verzorging van het examensecretariaat. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal. 
• kennis van bestandsinvoer en tekstverwerking met de computer. 
• kennis van archiverings- en documentatietechnieken. 
• kennis van en inzicht in de complexiteit van de organisatie van de scholengemeenschap en de daaruit 

voortvloeiende overeenkomstige maar ook verschillende werkwijzen en procedures. 
• vaardigheid in het maken van verslagen, te woord staan van derden, vormen en bijhouden van dossiers. 

 
6. Contacten 
• met derden binnen en buiten de afdeling over de secretariële en administratieve afhandeling van zaken, om 

informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om afspraken voor het 
management te maken. 

• met leerlingen en ouders over bijv. schoolgeld en procedures om uitleg te geven. 
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Adviseur financiën en facilitaire zaken 9 pf 

 
Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 
Functienaam   adviseur financiën en facilitaire zaken 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   9 
Indelingsniveau   IVb 
FUWASYS-advies  9 - IVb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   43333 43333 33 33 
Somscore   44 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    03-10-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Financiën en Facilitaire zaken van SSCO. 
De afdeling Financiën en Facilitaire zaken is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het 
uitvoeren van het vastgestelde beleid op het gebied van financiële en facilitaire dienstverlening. 
De adviseur financiën en facilitaire zaken levert een bijdrage aan het proces van begrotingsvoorbereiding 
en -uitvoering en beheer binnen de eigen afdeling, is aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden 
met betrekking tot de financiële informatie voor de locaties, verricht beleidsvoorbereidende werkzaamheden ten 
behoeve van de begrotingssamenstelling en de jaarrekening van de onderwijsinstelling, coördineert en verricht 
boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden. 
De adviseur financiën en facilitaire zaken adviseert bij facilitaire zaken op financieel terrein. 
De afdeling kent een hoofd financiën en facilitaire zaken, een adviseur financiën en facilitaire zaken en 
een aantal financieel medewerkers en enkele medewerkers facilitaire dienst . 

 
3. Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan het proces van begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en beheer binnen de eigen 

afdeling door: 
• het verzamelen van prognosegegevens voor diverse begrotingsartikelen en het toetsen hiervan aan de 

begroting en meerjarenramingen en het opstellen van concepten voor de begroting van SSCO; 
• het voorbereiden van overleg met directies over financiële consequenties van door hen ingediende en/of 

gewenste beleidsplannen en het bespreken van gewenste c.q. noodzakelijke wijzigingen; 
• het controleren van periodieke overzichten, begrotingsuitvoering, het beoordelen of budgetoverschrijdingen 

op termijn te verwachten zijn en het hierover opstellen van rapportages met aanbevelingen; 
• het op volledigheid en juistheid controleren van de debiteuren- en crediteurenbestanden, de 

verplichtingenadministratie en het gevoerde kasbeheer, het aangeven van de knelpunten daarin en het 
daarover rapporteren aan het hoofd; 

• het verzorgen van de begrotingsaanschrijvingen aan de directies; 
• het verwerken van mutaties in de vastgestelde begroting naar aanleiding van ombuigingen c.q. 

verschuivingen; 
• het bijdragen aan verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses over de begrotingscyclus binnen 

SSCO; 
• het coördineren van de jaarafsluiting; 
• het opstellen van de conceptjaarrekening evenals voor een aantal gelieerde organisaties; 
• het afstemmen van en aanleggen van de balansdossiers. 
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Adviseur financiën en facilitaire zaken 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
2. Is aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden met betrekking tot de financiële informatie voor 

directies: 
• het verzorgen van de periodieke (maandelijkse) managementinformatie (personeel/financieel) inclusief 

analyse en interpretatie van de afwijkingen; 
• het voorbereiden van en adviseren over de noodzakelijke maatregelen ingeval van dreigende of werkelijke 

budgetoverschrijdingen; 
• het bewaken van de volledigheid, juistheid en geldigheid van de gegevens in de financiële administratie; 
• het optreden als adviseur bij financieel-administratieve vraagstukken; 
• het ondersteunen bij de invoering en toepassing van interne procedures en regels met betrekking tot de 

verwerking, vastlegging en het onderhoud van financiële gegevens; 
• het volgen van de toepassing van systemen en procedures op financieel-administratief gebied en het tijdig 

signaleren van knelpunten; 
• het ontwikkelen van initiatieven die moeten bijdragen tot een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van 

gegevensverwerking binnen zijn werkterrein; 
• het, in voorkomende gevallen, fungeren als terugvalmogelijkheid voor minder ervaren collegae. 
3. Verricht beleidsvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling en de 

jaarrekening van de onderwijsinstelling door: 
• het adviseren van directies vanuit de gezichtshoek van financieel beleid om, binnen de gegeven kaders, 

doelstellingen van de locatie te kunnen realiseren; 
• het mede inzichtelijk maken van de financiële relatie tussen diverse gegevens; 
• het evalueren en toetsen in overleg met overige medewerkers van de financiële processen die onder 

verantwoordelijkheid van het management zijn gerealiseerd, evenals van het daarbij ingezette 
instrumentarium; 

• het verzamelen en verwerken van de periodieke inkomsten en uitgavenoverzichten; 
• bijdrage aan het jaarlijks opstellen van de begroting van locaties. 
4. Coördineert en verricht boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden door: 
• het interpreteren en toepassen van nieuwe regelgeving inzake de opstelling van de verlies- en winstrekening 

en de balans; 
• het afstemmen en beheren van het rekeningschema en het grootboek; 
• het coördineren van de budgetbewaking; 
• het begeleiden van en verlenen van medewerking bij controles/onderzoeken door de accountantsdienst, 

belastingdienst, vervangingsfonds en overige externe instanties; 
• het voeren van de correspondentie met betrekking tot financieel administratieve aangelegenheden; 
• het verzamelen en rapporteren van de financiële kengetallen; 
• het zorgdragen voor de verwerking van subsidieaanvragen; 
• het zorgdragen voor de verwerking van de salarissen binnen de financiële administratie evenals het intern 

doorbelasten van de loonkosten naar de locaties. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de adviseur financiën en facilitaire zaken legt in hiërarchische zin verantwoording af aan hoofd financiën en 

facilitaire zaken over de kwaliteit van de bijdrage aan het proces van begrotingsvoorbereiding en -uitvoering 
en beheer, de kwaliteit van het functioneren als aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden voor de 
scholen, de kwaliteit van de verrichte beleidsvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 
begrotingssamenstelling en de jaarrekening van de onderwijsinstelling, de coördinatie en de kwaliteit van de 
verrichte boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden, de kwaliteit van financiële 
adviezen op facilitair gebied. 

• de adviseur financiën en facilitaire zaken verricht werkzaamheden binnen specifiek geformuleerde 
beleidslijnen, de comptabele wet- en regelgeving, richtlijnen en leidraden op het gebied van financieel beheer 
en andere relevante financiële regelgeving. 
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Adviseur financiën en facilitaire zaken 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
• de adviseur financiën en facilitaire zaken neemt beslissingen bij het verzamelen van prognosegegevens voor 

diverse begrotingsartikelen en het toetsen hiervan aan de begroting en meerjarenramingen en het opstellen 
van concepten voor de begroting van SSCO, bij het voorbereiden van en adviseren over de noodzakelijke 
maatregelen ingeval van dreigende of werkelijke budgetoverschrijdingen, bij het adviseren van de directies 
vanuit de gezichtshoek van financieel beleid om, binnen de gegeven kaders, doelstellingen directies te 
kunnen realiseren bij het coördineren van de budgetbewaking en bij het coördineren van de facturering. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de relevante financiële wet- en regelgeving, van richtlijnen en leidraden op het gebied van 

financieel beheer en van de bedrijfs- en beleidsprocessen van de onderwijsinstelling. 
• kennis van het financieel beheer, financiële plannings- en begrotingstechnieken en van richtlijnen die van 

toepassing zijn op het begrotingsproces. 
• kennis en inzicht in de administratieve organisatie. 
• kennis van financieel beheer en fondsen. 
• vaardigheid in het toepassen van kengetallen op financieel gebied. 
• vaardigheid in het rapporteren en communiceren over bevindingen/managementrapportages. 
• vaardigheid in het analyseren en toetsen/beoordelen van financiële gegevens. 

 
6. Contacten 
• met hoofd financiën en facilitaire zaken en directies over de managementrapportages om afstemming te 

verkrijgen over gewenste c.q. noodzakelijke wijzigingen; 
• met de financiële medewerkers over onderdelen van de financiële administratie om inzicht in de 

begrotingsgegevens te krijgen, om mogelijke knelpunten te signaleren en voor het verkrijgen van oplossingen 
voor problemen; 

• met de directeur/budgethouder over begrotingsvoorbereiding en -uitvoering om prognosegegevens te 
verzamelen en geïnformeerd te worden over de reden van overschrijdingen; 

• met medewerkers van de accountantsdienst over de controles om gegevens toe te lichten; 
• met medewerkers van de belastingdienst, bedrijfsvereniging, accountants, verzekeringen en overige organen 

in het kader van de uitvoering van wettelijke, sociale en financiële regelingen en/of om onduidelijkheden en/of 
fouten te herstellen. 
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Assistent facilitaire zaken 2 vb 

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

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen), alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De assistent facilitaire zaken levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van 
het gebouw (of de gebouwen), verleent hulp bij de ondersteunende diensten, signaleert conflicterend 
gedrag van leerlingen, levert een bijdrage aan de kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een 
school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 
De assistent facilitaire zaken verricht de taken onder aansturing van een (hoofd-)conciërge of een daartoe 
aangewezen leidinggevende zoals de locatiebeheerder, de directeur, etc. Bij meerdere assistenten 
facilitaire zaken kunnen de taken onderling verdeeld worden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) 

door: 
• het uitvoeren van portiersdiensten; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van de conciërge 4/5; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
2. Verleent hulp bij de ondersteunende diensten door: 
• het uitvoeren van de bode- en telefoondiensten; 
• het maken van kopieën; 
• het herstellen van aangebrachte vernielingen; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
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Assistent facilitaire zaken 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
3. Signaleert conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen, dan wel het inschakelen van de (hoofd)conciërge conform 

vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de (hoofd-)conciërge. 
4. Levert een bijdrage aan de kantinediensten door: 
• het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
• het (mede) beheren van de kleine kas; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen. 
5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de assistent facilitaire zaken legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 

uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
• de assistent facilitaire zaken verricht werkzaamheden binnen de gegeven werkinstructies; 
• de assistent facilitaire zaken neemt beslissingen bij het al dan niet zelf verhelpen van storingen, bij het 

repareren van aangebrachte vernielingen, bij het signaleren van conflicterend gedrag van leerlingen en het 
uitvoeren van de kantinedienst. 

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

 
6. Contacten 
• met derden bij bode- en telefoondiensten om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door 

te verwijzen; 
• met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
• met gebruikers van het gebouw om hen door te verwijzen of te wijzen op afspraken en regels. 



 

 20 

Beleidsondersteunend medewerker 9 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   beleidsondersteunend medewerker 
Organisatie   Stichting Agnieten College/De Boog 
Onderdeel 

Salarisschaal   9 
Indelingsniveau   IVb 
FUWASYS-advies  9 - IVb 
Werkterrein   Algemeen ondersteunend -> Beleid 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   33333 33333 33 33 
Somscore   42 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De beleidsondersteunend medewerker culturele vorming valt onder directe verantwoordelijkheid van de 
rector. De functionaris is belast met werkzaamheden op het gebied van culturele vorming en extra 
curriculaire activiteiten. De functionaris coördineert op de locatie alle activiteiten op dit gebied. De 
ondersteuning betreft vooral het beleidsproces. 
De directie stelt regels/criteria vast waaraan de ondersteunende activiteiten moeten voldoen. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid t.a.v. culturele vorming door o.a.: 
• het vertalen van de algemene kaders van het locatiebeleidsplan in mogelijkheden voor concrete plannen; 
• het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van programma´s; 
• het volgen van ontwikkelingen in de omgeving van de school en en deze vertalen naar concrete activiteiten; 
• het evalueren van activiteiten en het doen van aanbevelingen voor aanpassingen cq. verbeteringen van het 

locatiebeleid; 
• deelnemen aan (landelijk of lokaal) overleg met betrekking tot culturele vorming in het onderwijs. 
2. Verzorgen van het opstellen van plannen met daarin de doelen, hulpmiddelen, inzet en inschakelen van 

deskundigen. 
• het voeren van overleg met de locatieleiding, coördinatoren en vaksecties en externe partijen. 
• het signalen van de behoefte aan (bij)scholing van de docenten. 
• het opstellen van kosten- en capaciteitsramingen. 
• het doen van voorstellen voor heroverwegingen van plannen indien de plannen niet realiseerbaar zijn en dit 

bespreken met de locatiedirectie. 
• het bewaken van het budget. 
3. Het coördineren van activiteiten op het gebied van culturele vorming. 
• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van de uit te voeren activiteiten. 
• het voeren van overleg en maken van afspraken met betrokken partijen (in-/ en extern). 
• het inschakelen en aansturen van de betrokken mensen. 
• het verzorgen van de communicatie naar betrokken partijen. 
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Beleidsondersteunend medewerker 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de beleidsondersteunend medewerker culturele vorming is verantwoording schuldig aan de rector voor wat 

betreft het op- en bijstellen van plannen, voor de rapportages en voor het opstellen van kosten en 
capaciteitsramingen. 

• de beleidslijnen op het gebied van onderwijsplanning van de locatie in relatie tot de beschikbare financiële 
budgetten zijn van belang voor de te ontwikkelen plannen en voor de voorstellen tot verbetering van het 
locatiebeleid. 

• de beleidsondersteunend medewerker neemt beslissingen over de kwaliteit van aanbevelingen met 
betrekking tot aanpassing van het locatiebeleid, plannen en public relations en marketing en over de opzet 
van evaluaties van de diverse activiteiten. De medewerker interpreteert zelf en maakt keuzes op basis van 
eigen analyse. Vanuit deze invalshoek hebben beslissingen van de medewerker invloed op jaarplannen, ook 
in financieel opzicht. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• inzicht in culturele ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van vormende activiteiten in relatie tot het 

gebied waarop door de locatie onderwijs wordt gegeven.  
• algemene kennis van ontwikkelingen op het gebied van culturele vorming 
• inzicht in relevante regelgeving op het betreffende gebied 
• vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, plannen en rapportages en het 

beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties. 

 
6. Contacten 
Intern:  
1. met directie, coördinatoren en sectieleiders over de wensen, plannen en mogelijkheden op het gebied van 

algemene, vakspecifieke en culturele vorming voor het opstellen van plannen. 
• Met medewerkers binnen de locatie over ontwikkelingen, tendensen en methoden en technieken om 

informatie uit te wisselen. 
Extern:  
• met externe specialisten op het werkgebied over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om daarover te 

kunnen rapporteren. 
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Conciërge 4 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023443 
Functienaam   Conciërge 
Salarisschaal  4 
Indelingsniveau  IIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 

Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   22122 22122 12 22 
Somscore   25 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de 
gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen, verzorgt 
kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden 
van een vergelijkbaar niveau. 
De conciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen leidinggevende, 
zoals de locatiebeheerder, de directeur, de hoofdconciërge, etc. Bij meerdere conciërges kunnen de taken 
onderling verdeeld worden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen)door: 
• het beheer van alle sleutels, codes e.d.; 
• het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
• het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van derden; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
2. Verricht ondersteunende diensten door: 
• het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 

afspraken, o.a. door het maken van notities; 
• het noteren van absenten; 
• het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
• het ophalen en wegbrengen van de post; 
• het kopiëren van lesmateriaal; 
• het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
• het aansturen van de schoonmaakmedewerkers; 
• het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
• het begeleiden van hulpconciërges; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
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Conciërge 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
4. Verzorgt kantinediensten door: 
• het beheren van de kantine, de voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 
• het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige kantinepersoneel; 
• het beheren van de kleine kas; 
• het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
• het (laten) bereiden van lunches. 
5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de conciërge legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de uitvoering van de 

werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
• de conciërge verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften; 
• de conciërge neemt beslissingen bij het houden van ruggespraak met de daartoe aangewezen 

leidinggevende in verband met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de roerende en 
onroerende goederen, bij de verlening van ondersteunende diensten in het kader van bode-, portier- en 
kantinediensten en bij het optreden in conflictsituaties met leerlingen. 

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

 
6. Contacten 
• met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 
• met leerlingen om hun gedrag te corrigeren; 
• met medewerkers van bedrijven om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 
• met derden om hen telefonisch te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen. 
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Conciërge 4 nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   conciërge 
Organisatie   SSCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel   [geen] 
Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
FUWASYS-advies  4 - IIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   222 22122 12 22 
Somscore   26 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    02-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in de gebouwen van de locatie Carolus Clusius. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De conciërge is verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op de gebouwen. Het betreft de staat van 
onderhoud, functionaliteit en veiligheid. Hij draagt zorg voor alle werkzaamheden en 
ondersteunende diensten in relatie tot gebouwen, personeel, en leerlingen in een gedeelte van de locatie. 
Hij is verantwoordelijk voor de offsetdrukkerij met alle daarbij komende uitvoerende taken. Hij draagt 
zorg voor de algemene veiligheid van gebouwen en mensen als gediplomeerd BHV-er. 
Bij afwezigheid van het hoofd facilitaire zaken is hij de vervanger voor het coördineren van de te 
verrichten werkzaamheden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verricht de volgende dagelijkse werkzaamheden: 
• het openen van gebouw en kamers; 
• het toezicht houden op de toegankelijkheid, veiligheid, en functionaliteit van het gebouw; 
• het opstarten van diverse machines in conciërgekamer, kopieerruimte, en keuken; 
• het verrichten van loketwerkzaamheden i.v.m. telefoon- en bodediensten; 
• het verwerken van de absentenadministratie; 
• het beoordelen en uitgeven van de akkoordbriefjes; 
• het uitgeven van sleutels en gebruiksartikelen; 
• het verzorgen van alle benodigde drukwerk, zowel offset als kopieeropdrachten; 
• het surveilleren in diverse ruimtes en algemeen toezicht op de leerlingen; 
• het assisteren bij kantinewerkzaamheden; 
• het ontvangen en begeleiden van derden. 
2. Verricht algemene diensten door: 
• het beheren van sleutels, kluisjes en inhoud; 
• het houden van toezicht op de gebreken van het gebouw en de roerende goederen, het zonodig verhelpen of 

hulp inschakelen van collega's of derden; 
• het verrichten van BHV werkzaamheden; 
• het zorgdragen voor en uitvoeren van het ontruimingsplan; 
• het controleren van de brandmeldcentrale en storingen van de brand- en inbraakbeveiliging; 
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Conciërge 
 

• het oproepbaar zijn bij meldingen en storingen van de brand- en inbraakbeveiliging; 
• het helpen bij calamiteiten en kleine ongelukken; 
• het klaarzetten van lokalen en ruimten voor vergaderingen, toetsen enz. 
• het meewerken aan het boekenfonds; 
• het verzorgen en administratief verwerken van kopieerpasjes en andere kopieerbenodigdheden; 
• het regelen van de inkoop van kleine kantoorartikelen. 
3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
4. Is het aanspreekpunt voor het hoofd facilitaire zaken i.v.m.de werkzaamheden van het kantine- en 

schoonmaakpersoneel . 
5. Is het aanspreekpunt in de kopieer en offsetafdeling en maakt anderen daarin wegwijs en doet voorstellen 

voor verbetering of vervanging op het gebied van de repro. 
6. Verricht op verzoek incidentele, op een school voorkomende, werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de conciërge legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de uitvoering van de 

werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
• de conciërge verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften; 
• de conciërge neemt beslissingen bij het overleggen met de daartoe aangewezen leidinggevende in verband 

met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de roerende en onroerende goederen, bij de verlening 
van ondersteunende diensten in het kader van bode-, portier- en kantinediensten en bij het optreden in 
conflictsituaties met leerlingen. 

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

 
6. Contacten 
• met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen; 
• met leerlingen om hun gedrag te corrigeren; 
• met medewerkers van bedrijven om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 
• met derden om hen telefonisch te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen; 
• met collega-conciërges om hen wegwijs te maken in de repro. 
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Conciërge 5 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Conciërge 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel   OOP 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies  5 - IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 

Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   32222 23222 22 22 
Somscore   30 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    25-10-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de 
gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen, verzorgt 
kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden 
van een vergelijkbaar niveau. 
De conciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen leidinggevende, 
zoals de locatiebeheerder, de directeur, de hoofdconciërge, etc. Bij meerdere conciërges kunnen de taken 
onderling verdeeld worden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) door: 
• het beheer van alle sleutels, codes e.d.; 
• het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
• het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van derden; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
• het onderhouden van de groenvoorziening rondom het gebouw. 
2. Verricht ondersteunende diensten door: 
• het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 

afspraken, o.a. door het maken van notities; 
• het registreren van absente leerlingen, controle van de absentie middels contact met ouders en/of leerlingen 

en het maken van overzichten rondom absentie voor mentoren en teamleiders; 
• het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
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Conciërge 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
• het ophalen en wegbrengen van de post; 
• het kopiëren van lesmateriaal; 
• het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
• het begeleiden van hulpconciërges; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
4. Verzorgt kantinediensten door: 
• het beheren van de kantine, de voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 
• het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige kantinepersoneel; 
• het beheren van de kleine kas; 
• het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
• het (laten) bereiden van lunches. 
5. Draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door: 
• het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
• het aansturen van schoonmaakpersoneel. 
6. Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en 

materialen door: 
• het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
• het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
• het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur. 
7. Boekenfonds; Verricht administratieve en coördinerende werkzaamheden ten behoeve van het boekenfonds 

o.a. door: 
• het inventariseren van de benodigde boeken bij docenten; 
• het bestellen boeken bij leveranciers na beoordeling verkregen offertes op basis van aantal; 
• zorgdragen voor uitgifte boekenpakketten; 
• beheer voorraad in het boekenmagazijn. 
8. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de conciërge legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over het dagelijks beheer 

van het gebouw (of de gebouwen) en de efficiency en gevolgde aanpak voor de ondersteuning en de 
naleving van afspraken. 

• de conciërge verricht werkzaamheden binnen veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte werkafspraken. 
• de conciërge neemt beslissingen bij het houden van ruggespraak met de daartoe aangewezen 

leidinggevende in verband met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de roerende en 
onroerende goederen, het uitvoeren van de technische en ondersteunende diensten, het zorgdragen bij de 
uitvoering van ondersteunende diensten door anderen en het optreden in conflictsituaties bij leerlingen. 
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Conciërge 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 

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

 
6. Contacten 
• met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen. 
• met leerlingen om hun gedrag te corrigeren. 
• met medewerkers van bedrijven om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden. 
• met derden om hen telefonisch te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door te verwijzen. 
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Conciërge/onderhoudsmedewerker 4 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   conciërge/onderhoudsmedewerker 
Organisatie   Agnietencollege 
Onderdeel   OOP 
Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
FUWASYS-advies  4 - IIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   22122 22122 12 22 
Somscore   25 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    18-10-2004 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen) alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De conciërge/onderhoudsmedewerker draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van 
het gebouw (of de gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend gedrag van 
leerlingen, verzorgt kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende 
overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 
Naast de conciergetaken is er een taak op het gebied van het technisch beheren en onderhouden van 
gebouwen, terreinen, inventarissen, voertuigen en installaties. 
Deze onderhoudstaken bevatten onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en er worden kleine 
verbouwingen uitgevoerd. 
De conciërge/onderhoudsmedewerker verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe 
aangewezen leidinggevende, zoals de locatiebeheerder, de directeur, de hoofdconciërge, etc. Bij meerdere 
conciërges kunnen de taken onderling verdeeld worden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) door: 
• het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
• het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van derden; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
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Conciërge/onderhoudsmedewerker 
 

2. Verricht ondersteunende diensten door: 
• het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 

afspraken, o.a. door het maken van notities; 
• het noteren van absenten; 
• het kopiëren van lesmateriaal; 
• het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
• het aansturen van de schoonmaakmedewerkers; 
• het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
• het begeleiden van hulpconciërges; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
4. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw, installaties, apparatuur en inventaris door: 
• het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
• het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
• het doen van voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties; 
• het verrichten van eenvoudige timmer- en schilderwerkzaamheden. 
5. Voert kleine verbouwingen uit door: 
• het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden en dergelijke; 
• het omleggen van elektrische leidingen en dergelijke. 
6. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de conciërge/onderhoudsmedewerker legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende 

over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken en voor wat 
betreft de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en 
de kleine verbouwingen. 

• de conciërge/onderhoudsmedewerker verricht werkzaamheden binnen werkinstructies en 
veiligheidsvoorschriften en binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften; 

• de conciërge/onderhoudsmedewerker 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 portierdiensten en  
bij het optreden in conflictsituaties met leerlingen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van technische voorschriften en specificaties van algemene apparatuur en installaties; 
• kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties 
• kennis van kantinewerkzaamheden; 
• inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
• inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
• vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
• vaardigheid in het optreden bij verstoringen; 
• vaardigheid het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden; 
• vaardigheid in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van kleine 

verbouwingen. 
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Conciërge/onderhoudsmedewerker 

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. 
• met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over gebreken aan gebouwen, 

installaties, apparatuur en inventaris om deze te verhelpen. 
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Conciërge/technisch onderwijsassistent 6 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   conciërge/technisch onderwijsassistent 
Organisatie   Ichthus College 
Onderdeel   OOP 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
FUWASYS-advies  6 - IIIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   32232 33222 22 22 
Somscore   32 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    18-10-2004 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
De toa werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van de docenten van de 
verschillende vakken en docenten die behoefte hebben aan audiovisuele ondersteuning.  
De onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen. 
De conciërgewerkzaamheden bestaan uit het zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel 
gebruik van het gebouw (of de gebouwen), verricht ondersteunende diensten, treedt op bij conflicterend 
gedrag van leerlingen, verzorgt kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school 
voorkomende overige werkzaamhedenvan een vergelijkbaar niveau. 
De conciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen 
leidinggevende,zoals de locatiebeheerder, de directeur, de hoofdconciërge, etc. Bij meerdere conciërges 
kunnen de taken onderling verdeeld worden. 
De technisch onderwijs assistent ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de 
begeleiding van de leerlingen, verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent), 
heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid, draagt zorg voor de installatie, het beheer 
en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en materialen, verleent technische assistentie 
bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) door: 
• het beheer van alle sleutels, codes e.d.; 
• het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
• het, na goedkeuring, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

roerende en onroerende goederen; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van derden; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
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Conciërge/technisch onderwijsassistent 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
2. Verricht ondersteunende diensten door: 
• het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 

afspraken, o.a. door het maken van notities; 
• het noteren van absenten; 
• het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
• het ophalen en wegbrengen van de post; 
• het kopiëren van lesmateriaal; 
• het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
• het aansturen van de schoonmaakmedewerkers; 
• het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
• het begeleiden van hulpconciërges; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
3. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
4. Verzorgt kantinediensten door: 
• het beheren van de kantine, de voorraden consumptiegoederen en het doen van inkopen; 
• het, in voorkomende gevallen, toezien op de werkzaamheden van het overige kantinepersoneel; 
• het beheren van de kleine kas; 
• het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
• het (laten) bereiden van lunches. 
5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 
6. Ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door: 
• het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij; 
• het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken 

en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
• het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces 

en het eindresultaat. 
7. Verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door: 
• het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het samenstellen van 

practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
• het voorbereiden van practica en demonstratieproeven; 
• het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 

onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten; 
• het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen. 
8. Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid door: 
• de vakgroepen en de locatiebeheerder te adviseren met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen 

en aangrenzende ruimten; 
• de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, werktuigen 

en andere hulpmiddelen die de binask-vakken ten dienste staan van het onderwijs; 
• het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het 

beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
• de voorraden en inventaris te beheren en daarvan de nodige administratie bij te houden ten behoeve van 

tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
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Conciërge/technisch onderwijsassistent 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
• het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en apparaten, 

alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
• het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur) en 

het ontwerp van hulpconstructies; 
• het overleggen met de binask-vakgroep over onderhoud, beheer en veiligheid. 
9. Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en 

materialen door: 
• het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
• het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het verrichten van reparaties aan audiovisuele apparatuur; 
• het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
• het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur. 
10. Verleent technische assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen 

door: 
• het opnemen van radio- en televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs; 
• het plaatsen/installeren van audiovisuele apparatuur met oog voor het gebruikersdoel, soort en omvang van 

de ruimte; 
• het geven van instructie aan gebruikers en het fungeren als vraagbaak. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de toa / conciërge legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de juistheid van 

de gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken. 
• de toa / conciërge verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften, 

vastgestelde kaders, leerplannen, werkafspraken en lesinstructies waarbij technische- en 
veiligheidsvoorschriften en handboeken van belang zijn voor een doelmatig en veilig gebruik en beheer van 
installaties, machines, apparaten, materialen en gereedschappen. 

• de toa / conciërge neemt beslissingen bij het houden van ruggespraak met de daartoe aangewezen 
leidinggevende in verband met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de roerende en 
onroerende goederen, bij de verlening van ondersteunende diensten in het kader van bode-, portier- en 
kantinediensten en bij het optreden in conflictsituaties met leerlingen. 

• de toa / conciërge neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven opdrachten, bij het 
signaleren van fouten van leerlingen, het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden van proeven en 
opdrachten, het vaststellen van storingsoorzaken, over het vervangen dan wel repareren van (componenten 
van) installaties en machines, over de inhoud van de adviezen met betrekking tot aanschaf/vervanging van 
hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en (audiovisuele) apparaten en de inrichting van practicumlokalen 
en over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor de installaties. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van 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 het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 
• kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten. 
• vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen. 
• kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften. 
• pedagogische en didactische vaardigheden in het begeleiden van leerlingen. 
• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten. 
• vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en 

instrumenten. 
• vaardigheid in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en 

het instrueren van leerlingen. 
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Conciërge/technisch onderwijsassistent 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
6. Contacten 
• met docenten en schoolleiding over gewenste ondersteuning en 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. 
• met leerlingen over practica, zelfstandig onderzoek e.d. om instructie en feedback te geven. 
• met vakgenoten om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
• met leveranciers, monteurs en onderhoudsfirma's teneinde aanwijzingen te geven, te begeleiden bij het werk 

en toezicht te houden. 
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Controller 13 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   controller 
Organisatie   SSCO  
Onderdeel 

Salarisschaal   13 
Indelingsniveau   Vd 
FUWASYS-advies  13 - Vd 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44444 44444 44 44 
Somscore   56 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen de centrale dienst van de SSCO 
onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van Bestuur en de integraal managers in de 
verschillende scholen. 
Het adequaat managen van SSCO vraagt om een goede planning en control.  
De controller zorgt voor de ontwikkeling van sturingsinstrumenten om relevante informatie transparant te maken 
zodat onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen kunnen worden beheerd, bewaakt en bijgestuurd. De controller 
draagt zorg voor de inrichting en bewaking van de planning & controlecyclus en is derhalve verantwoordelijk voor 
de totstandkoming van de jaarlijkse begroting, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en tussentijdse 
rapportages.  
De controller is tevens verantwoordelijk voor een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg. Dit houdt in dat 
er een systematische, gestructureerde aandacht voor kwaliteit is gericht op zowel de handhaving als de 
verbetering van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en de bedrijfsvoeringprocessen. 
Hij/zij rapporteert vanuit een eigen verantwoordelijkheid rechtstreeks aan de portefeuillehouder in het CvB. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Beleid Planning & Control 

Het ontwerpen, implementeren en evalueren van een sluitend planning & control systeem dat voldoet aan de 
interne en externe kwaliteitseisen. 

• Het ontwikkelen van een sluitend planning & control systeem volgens actuele kwaliteitseisen en met 
gebruikmaking van moderne geautomatiseerde mogelijkheden. 

• Het implementeren, evalueren en optimaliseren van de ontwikkelde (control) instrumenten. 
• Het coördineren en adviseren bij de verzameling en analyse van financiële gegevens ten behoeve van de 

(beleids)advisering en –evaluatie. 
• Het zorgen voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) informatiesystemen met 

betrekking tot financieel-economische aangelegenheden. 
• Het volgen van ontwikkelingen op met name economisch gebied in relatie tot onderwijsorganisaties en het 

adviseren met 
-betrekking tot het aanpassen c.q. vernieuwen van de software; 
-het desgewenst (doen) opzetten van een implementatieplan. 
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Controller 
 

2. Advisering Management 
Het verstrekken van adviezen ter verbetering van besluitvormingsprocessen en ter bevordering van 
transparantie, rekenschap en legitimatie. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het toetsen van beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties en het aandragen van 
alternatieven in het kader van risicobeheersing; 

• het adviseren bij de inrichting van administraties ter verkrijging van betrouwbare managementinformatie, 
alsmede het definiëren van kritische succesfactoren en stuurgetallen ; 

• het adviseren van het college van bestuur ten aanzien van besluitvormingprocessen op het gebied van 
mogelijke samenwerkingsverbanden met bijv. andere onderwijsinstellingen, accountants etc. ; 

• het adviseren van college van bestuur, hoofden en rectoren bij planning & control processen het 
samenstellen, presenteren en toelichten van bijv. jaarverslag en begrotingen aan interne en externe 
belanghebbenden; 

• het adviseren over organisatiestructuur aspecten die betrekking hebben op een goede en effectieve 
bedrijfsvoering en het vermijden van risico´s. (bijv. inrichting afd. financiën en salarisadministratie); 

• het coördineren en adviseren bij de verzameling en analyse van financiële gegevens ten behoeve van de 
(beleids)advisering en -evaluatie; 

• het ondersteunen van de directie c.q. het college van bestuur in financieel-economische aangelegenheden in 
contacten met onder meer het ministerie, gemeenten, leveranciers, bedrijven, instellingen e.d.; 

• het toetsen van financiële haalbaarheid van bedrijfsprocessen, beleidsbeslissingen en de ontwikkeling van 
de bijbehorende financiële kaders. 

3. Kwaliteitszorg 
Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid zodanig het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers 
vergroot wordt en dat de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie aanwijsbaar verbetert. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het onderzoeken en analyseren van kwaliteitsvraagstukken; 
• het ontwikkelen, onderhouden en beheren van het integrale kwaliteitssysteem op basis van externe weten 

regelgeving en door de organisatie opgestelde kwaliteitsnormen; 
• (mede) opstellen van kwaliteitsjaarplannen van staf- en decentrale scholengemeenschappen; 
• deelnemen aan in- en extern overleg; 
• het presenteren en implementeren van kwaliteitsbeleid; 
• het in overleg vaststellen van prestatie indicatoren en het ontwikkelen van adequate gebruiksvriendelijke 

(geautomatiseerde) sturingsinstrumenten; 
• zorgdragen voor periodieke en systematische evaluatie van de uitvoering van het beleid; 
• het ondersteunen en adviseren van betrokkenen met betrekking tot kwaliteitsbeleid en het toepassen van het 

ontwikkelde instrumentarium; 
• het zorgdragen voor periodieke voortgangsrapportages en signaleren en oplossen van knelpunten en het 

preventief nemen van adequate maatregelen; 
• het organiseren, coördineren en (mede) uitvoeren en evalueren van interne en externe audits; 
• het testen van nieuwe en/of verbeterde kwaliteitsprocessen en - procedures; 
• het initiëren, plannen en uitvoeren van trainingen en bijeenkomsten uit op het gebied van kwaliteitszorg voor 

medewerkers; 
• Het ontwikkelen en beheren van een klachtenregistratiesysteem en het analyseren van klachten met 

betrekking tot de dienstverlening van de scholengroep; 
• Het zorgdragen voor de communicatie binnen de organisatie over het kwaliteitsbeleid en -procedures. 
4. Uitvoering Planning & Control 

Het bewaken en beoordelen van de werking en functionaliteit van (geautomatiseerde) processen, zodanig 
dat de bedrijfsprocessen van SSCO efficiënt en effectief verlopen.  
Voorbeeldactiviteiten: 

• het ongevraagd en gevraagd initiëren van audits en controles; 
• het opstellen van controleprogramma op basis van risicoanalyses; 
• het verrichten van steekproefsgewijze controles en toetsen van naleving processen; 
• het beoordelen van integriteit van software programma´s; 
• het analyseren van resultaten van uitgevoerde controles en doen van verbetervoorstellen; 
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• het beoordelen van informatie zoals protocollen, begrotingen, beleidsnotities op consistentie en externe 
regelgeving; 

• het verzorgen van controledossiers bij het verkrijgen van accountantsverklaringen door de externe 
accountant; 

• het signaleren, optimaliseren en implementeren van procesverbeteringen en controleprocessen; 
• het gevraagd en ongevraagd adviseren aan CvB en management. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de controller is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur voor wat betreft het opstellen van de 

ontwerpbegroting en meerjarenramingen, de begrotingsuitvoering en –bewaking (controlling) en de inbreng 
in de beleidsvorming en implementatie van kwaliteitsbeleid en beleid t.a.v. planning & control. 

• de controller verricht werkzaamheden binnen algemene beleidslijnen van de instelling,  
comptabiliteitsvoorschriften en andere financiële wet- en regelgeving van belang voor de opstelling van de 
begroting en de wijze van toezicht. 

• de controller neemt beslissingen over beleidsvoorstellen en de inhoud van het kwaliteitsbeleid, 
ontwerpbegroting, meerjarenramingen en werkplannen, over het ontwikkelen en bijstellen van de 
begrotingscyclus en bij de beoordeling van de rechtmatigheid van bestedingen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• HBO werk- en denkniveau. 
• brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen de 

onderwijsinstelling. 
• actuele kennis van (geautomatiseerde) managementinformatie- en besturingssystemen en relevante 

instrumenten. 
• actuele kennis van (geautomatiseerde) kwaliteitszorgsystemen in onderwijs. 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en de financieel-economische en 

bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de 
organisatie daarop af te stemmen. 

• vaardig in het ontwikkelen en implementeren van samenhangende en gebruiksvriendelijke instrumenten. 
• vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen. 
• analytische vaardigheden. 
• communicatieve vaardigheden. 
 

6. Contacten 
• met hoofden van de staf afdelingen en rectoren van de scholen over begrotingsvoorstellen en 

begrotingsuitvoering om te komen tot samenvoeging van conceptdeelbegrotingen in de ontwerpbegroting en 
over de uitvoering en evaluatie om overleg te voeren en indien noodzakelijk te komen tot bijstelling van de 
begrotingscyclus. 

• met hoofden van de stafafdelingen en rectoren van scholen om adviezen te geven over beleidsvoorstellen en 
financieringsvraagstukken. 

• met hoofden en stafafdelingen om afspraken te maken over en draagvlak te creëren voor de wijze waarop 
het kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd en geëvalueerd wordt. 

• met hoofden en rectoren ter advisering over de inrichting van onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen en het 
hanteren van stuurgetallen. 

• met college van bestuur ter adviseren met betrekking tot de (financiële) consequenties van beleidskeuzes; 
• met de externe accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot afstemming te komen. 
• met cFi/OcW/gemeenten om informatie uit te wisselen en te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 
Codering   2207091 
Functienaam   coördinator deelnemers- en projectadministratie 
Salarisschaal   9 
Indelingsniveau   9 - IVb 
Werkterrein  Intern beheer -> Managementondersteuning -> Algemeen (o.a. directiesecretarissen) 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, ontwikkelen, ontwerpen 

en beheren van structuren en systemen en het adviseren hierover 
Kenmerkscores   33333 33333 33 33 
Somscore   42 
Versie    05-07-2001 
Status    2000.1.10 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen het servicebureau van de SSCO Onderwijs. Het servicebureau 
ondersteunt het College van Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende 
scholengemeenschappen. 
De coördinator deelnemers- en projectadministratie is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het 
uitvoeren van het vastgestelde beleid op het betreffende gebied. Er wordt gewerkt volgens het besturingsmodel 
van een gemeenschappelijk dienstencentrum (Shared Service Centre) en is onderdeel van het servicebureau van 
SSCO. 
De coördinator deelnemers- en projectadministratie draagt zorg voor de coördinatie en ontwikkeling van 
beleidsvoorbereidende werkzaamheden op het gebied van de deelnemers- en projectieadministratie, is belast 
met de uitvoering van het door de directie vastgestelde beleid met betrekking tot de deelnemers- en 
projectadministratie, is belast met het verrichten van afdelingsoverschrijdende werkzaamheden zoals het 
coördineren van de werkzaamheden van de technisch systeem- en netwerkbeheerder en de 
applicatiebeheerder(s), ontwikkelt voorstellen met betrekking tot de inrichting van de administratieve 
organisatie en geeft leiding aan de deelnemers- en projectadministratie. 

 
3. Werkzaamheden 
1. De coördinator deelnemers- en projectadministratie draagt zorg voor de coördinatie en ontwikkeling van 

beleidsvoorbereidende werkzaamheden op het gebied van de deelnemers- en projectadministratie door: 
• het ontwikkelen van voorstellen voor de inrichting van de deelnemers- en projectadministratie en het 

adviseren ten aanzien van de te nemen beslissingen; 
• het verschaffen van informatie over de deelnemers- en projectieadministratie en het adviseren ten aanzien  

van de te nemen beslissingen; 
• het coördineren van informatie/gegevens in verband met de ontwikkeling van de informatiesystemen; 
• zich op de hoogte houden van onderwijskundige veranderingen aangaande de verschillende 

afdelingen/inrichtingen; 
• het coördineren van de centrale deelnemerstelling; 
• het mede onderhouden en aanpassen van de systemen ten behoeve van het interne beheer en de 

informatievoorziening. 
2. De coördinator deelnemers- en projectadministratie is belast met de uitvoering van het door de directie 

vastgestelde beleid met betrekking tot de deelnemers- en projectadministratie door: 
• het toezien op de uitvoering en naleving van genomen besluiten; 
• het leveren van een bijdrage aan de werving en selectie van personeelsleden binnen de afdeling deelnemers 

en projectadministratie; en 
• het in voorwaardenscheppende zin bijdragen aan het goed functioneren van de deelnemers- en 

projectadministratie; 
• het adviseren van de directeuren van de onderwijseenheden ten aanzien van vraagstukken op het gebied 

van de interne bedrijfsvoering, een en ander in relatie tot het beleid;  
• het verzamelen en bewerken/verwerken van managementinformatie o.a. ten behoeve van 

voortgangsrapportages en gerichte informatie voor het management. 
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3. De coördinator deelnemers- en projectadministratie is belast met het verrichten van afdelingsoverschrijdende 
werkzaamheden door: 

• het coördineren van de werkzaamheden van de applicatiebeheerder(s), voor zover betrekking hebbend op 
de deelnemersadministratie; 

• het onderhouden van interne contacten aangaande de hele organisatie; 
• het in samenwerking met de Dienst Communicatie & Marketing organiseren van de individuele voorlichting 

naar aspirant-deelnemers. 
4. De coördinator deelnemers- en projectadministratie ontwikkelt voorstellen met betrekking tot de inrichting van 

de administratieve organisatie door: 
• het inventariseren van de bestaande AO, het kennis nemen van beleidsvoornemens en –besluiten, het 

aangeven van consequenties daarvan voor de AO en het doen van voorstellen op hoofdlijnen voor 
aanpassing en verbetering van de AO; 

• het uitwerken van deze voorstellen en het daartoe (doen) ontwerpen van modellen en procedures voor 
(nieuwe) delen van de AO en het opstellen van registratie- en controlemodellen voor het administratief  
beheer; 

• het (doen) vastleggen van wijzigingen in de bestaande AO in een handboek en het beheren, onderhouden en 
distribueren van het handboek AO; 

• het leveren van ondersteuning, advies en begeleiding bij de implementatie van de (vernieuwde) AO aan de 
medewerkers. 

5. De coördinator deelnemers- en projectadministratie geeft leiding aan de deelnemers- en projectadministratie. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de coördinatie deelnemers- en projectadministratie is verantwoording schuldig aan de directeur Onderwijs 

voor wat betreft het ondersteunen en adviseren over beleidsvoorbereide werkzaamheden op het gebied van 
de deelnemers- en projectadministratie, het verschaffen van informatie over de deelnemers- en 
projectenadministratie, de inhoud van de adviezen ten aanzien van de te nemen beslissingen, het uitvoeren 
van het beleid met betrekking tot de deelnemers- en projectadministratie, de voorstellen tot verbetering delen 
van de Administratieve Organisatie (AO), het coördineren van de werkzaamheden van de  
applicatiebeheerder(s) en het leiding geven. 

• de wet- en regelgeving, richtlijnen en leidraden op het gebied van deelnemers- en projectadministratie en bij 
het onderwijs geldende richtlijnen zijn van belang voor de inrichting van de AO. 

• de coördinator deelnemers- en projectadministratie neemt beslissingen bij de uitvoering van het deelnemers  
en project administratiebeleid, over de inhoud van voorstellen voor inrichting en verbetering van delen van de 
AO en bij de coördinerende taak rond het applicatiebeheer. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van methoden voor de inrichting van de AO en vaardigheid in de toepassing ervan. 
• inzicht in vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot deelnemers- en projectadministratie. 
• inzicht in relevante wet- en regelgeving op het gebied van deelnemers- en projectadministratie. 
• vaardigheden met betrekking tot de inrichting in deelnemers- en projectadministratie. 
• vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het leveren van managementinformatie 

en in het organiseren en begeleiden van ondersteunende werkprocessen en in het daarbij afwegen van 
belangen, prioriteiten e.d. 

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 
6. Contacten 
• met medewerkers en directeuren van de onderwijseenheden over inrichting, aanpassing en implementatie 

van de AO om toelichting te geven en hen te begeleiden, alsmede over de toetsing van de AO om uitvoering 
te geven aan de interne controle. 

• met de Dienst Communicatie& Marketing over de voorlichting naar aspirant-deelnemers en toeleverende 
scholen om tot afspraken te komen. 

• met het lijnmanagement om te rapporteren en te adviseren over oplossing van de controles geconstateerde 
fouten of tekortkomingen met betrekking tot de administraties. 

• met o.m. het Ministerie van OCenW, de onderwijsinspectie, de IB-groep, de gemeenten, de bedrijven, 
instellingen en arbeidsbureaus over het voeren van de correspondentie. 
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Coördinator gebouwen 8 pf 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Coördinator gebouwen 
Codering 

Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   8 
Indelingsniveau   IIId 
FUWASYS-advies  8 - IIId 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   32332 33323 33 33 
Somscore   39 
Uitvoerder   Dhr. K. Jansen (SPO-gecertificeerd) 
Datum    05-07-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de centrale facilitaire dienst van de SSCO. 
De Afdeling Huisvesting/Facilitaire Dienst heeft tot taak het integraal plannen, bewaken en realiseren van 
de huisvesting, de services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiënte, flexibele 
en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende omgeving. Tevens valt 
onder de centrale afdeling het inkopen en begeleiden van nieuwbouw, verbouw en aanpassing van de 
gebouwen. De werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig het Afdelingsbeleidsplan Huisvesting/FD. 
De coördinator gebouwen coördineert onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van de afdeling de 
activiteiten t.a.v. nieuwbouwprojecten; aanpassingen aan gebouwen en gebouwgebonden installaties bij de 
decentrale scholen.  
Hij coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting en beheer en onderhoud.  
De afdeling facilitaire zaken bestaat uit een hoofd, een coördinator gebouwen en eventueel een aantal 
andere medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten; 
• het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers 

van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten; 
• het aanvragen en beoordelen van offertes. 
• het, binnen de door de het College van Bestuur gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen en 

servicecontracten. 
• het mede opstellen van kostencalculaties 
• het aanleveren van gegevens voor de meerjarenbegroting van de organisatie t.a.v gebouwen en 

gebouwgebonden inventaris, onderhoudsplan, en het, na goedkeuring door het College van Bestuur, 
zorgdragen voor de uitvoering ervan; 

• het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische 
haalbaarheid en doelmatigheid. 

• het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot 
vervanging en reparatie. 
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Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
2. Het laten verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), aan gevarieerde en 

complexe installaties en apparatuur en aan de inventaris door: 
• het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
• het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
• het controleren van de beveiliging van gebouwen en terreinen en het zorgdragen voor de werking van het 

alarmsysteem en de verlichting; 
• het onderhouden van de sanitaire installaties; 
• het zo nodig inschakelen van in- en externe technici voor het opheffen van storingen en het toezien op de 

door externe technici verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
• het uittesten van de verrichte reparatiewerkzaamheden; 
• het adviseren met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties en de inrichting en onderhoud 

van de gebouwen; 
• het realiseren van praktische aanpassingen en verbeteringen in de gebouwen en voorzieningen; 
• het treffen van noodvoorzieningen; 
• het vastleggen van de verrichte onderhoudswerkzaamheden in een logboek. 
3. Het toezien op grote nieuwbouwprojecten o.a.: 
• het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische 

haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader 
onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan de leidinggevende. 

• het adviseren over en benaderen van in te schakelen architecten, aannemers etc. 
• het bewaken van het budget 
• het bewaken en toezien op de voortgang en het nakomen van afspraken 
• het adviseren over te gebruiken materialen/producten 
5. Het coördineren van decentrale activiteiten 
• het afstemmen van de decentrale (onderhouds- en vervangings) jaarplannen met de facilitaire medewerkers 

op de locaties. 
• het controleren van de locaties voor wat betreft onderhoud en vervanging. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de coördinator gebouwen is verantwoording schuldig aan het hoofd facilitaire zaken voor wat betreft de 

kwaliteit van de huisvesting en inrichting en de voortgang en uitvoering van huisvestings- en 
onderhoudsprojecten. 

• de coördinator gebouwen werkt binnen het kader van het meerjaren onderhoudsplan, nieuwbouw 
projectplannen en budgetten vastgesteld door het College van Bestuur en veiligheids- en inspectierichtlijnen 
die van belang zijn bij het uitvoeren van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, alsmede binnen richtlijnen 
voor inkoop die van belang zijn bij het opstellen van inkoop- en onderhoudscontracten en technische 
voorschriften die van belang zijn bij het beoordelen van vernieuwings of vervangingsvragen van gebruikers; 

• de coördinator gebouwen neemt beslissingen over planning en uitvoering van de werkzaamheden van de 
onderhouds- en nieuwbouwprojecten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van 

schoolgebouwen; 
• kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van 

het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen; 
• kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen; 
• kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 

materiaalspecificaties; 
• vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- 

of vervangingsaanvragen; 
• vaardigheid in het overleggen en onderhandelen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, 

offertes e.d.; 
•  
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Persoonsgebonden functieomschrijving 
 

 
6. Contacten 
• met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om 

te onderhandelen over aan te besteden projecten; 
• met leveranciers en fabrikanten over prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te leveren 

goederen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken; 
• met de facilitaire medewerkers op de locaties over de voortgang t.a.v. onderhouds- en vervangingsplannen. 
• met leidinggevende en centrale directie over de voortgang van het onderhanden werk 
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1. Functie-informatie 
 
Functienaam:   coördinator specialistenteam 
Salarisschaal:   9 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van het 
servicebureau van de SSCO. Het servicebureau ondersteunt het College 
van Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. 
De afdeling I&A is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het uitvoeren van het vastgestelde 
beleid op het gebied van I&A. De afdeling I&A werkt volgens het besturingsmodel van een gemeenschappelijk 
dienstencentrum (Shared Service Centre) en is onderdeel van het servicebureau van SSCO. De afdeling I&A kent 
een eenheid leerlingenadministratie en een operationele eenheid. Onder de operationele eenheid vallen 
meerdere specialistenteams. Een coördinator kan een wisselende samenstelling van specialisten aansturen, 
zulks in overleg met het hoofd I&A. 
De coördinator specialistenteam heeft een beleidsondersteunende rol bij de inrichting van de toegewezen 
processen en de inhoud van het I&A beleid en een regieondersteunende en regiecoördinerende rol bij de 
uitvoering van de processen. De coördinator specialistenteam rapporteert aan het hoofd I&A. 
 

3. Werkzaamheden 
1. De coördinator specialistenteam heeft een beleidsondersteunende rol bij de volgende processen: 
• het opsporen en verhelpen van potentiële verstoringen in de I&A dienstverlening; 
• het onderzoeken en evalueren van en adviseren van het hoofd I&A ten aanzien van veranderingen in de I&A 

voorzieningen. 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het zeker stellen van de I&A voorzieningen bij een calamiteit binnen een bepaalde periode; 
• het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de I&A dienstverlening; 
• het verzorgen van de juiste verwerkingscapaciteit voor het gewenste niveau van I&A dienstverlening; 
• het beheer van informatie over de I&A voorzieningen; 
• het ontwerpen van het systeem volgens voorgestelde wijziging; 
• het wijzigen van de feitelijke applicatie; 
• het testen van het opgeleverde systeem; 
• de implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen; 
• de levering van het juiste niveau van I&A dienstverlening; 
• de primaire en secundaire bedrijfsprocessen beschermen tegen inbreuk of verlies; 
• het inventariseren van behoeftes en het adviseren over de mogelijkheden op het gebied van de I&A 

voorziening en het plannen en implementeren van verandering in betreffende bedrijfsprocessen. 
2. De coördinator specialistenteam heeft een regiecoördinerende rol bij de volgende processen: 
• het opsporen en verhelpen van potentiële verstoringen in de I&A dienstverlening; 
• de veranderingen in de I&A voorzieningen; 
• het ontwerpen van het systeem volgens voorgestelde wijziging; 
• het wijzigen van de feitelijke applicatie. 
3. De coördinator specialistenteam heeft een regieondersteunende rol bij de volgende processen: 
• de directe communicatie tussen eindgebruikers en de I&A dienstverlener over de I&A voorzieningen; 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het zeker stellen van de I&A voorzieningen bij een calamiteit binnen een bepaalde periode; 
• het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de I&A dienstverlening; 
• het verzorgen van de juiste verwerkingscapaciteit voor het gewenste niveau van I&A dienstverlening; 
• het onderzoeken en rapporteren van de consequenties van een voorgestelde wijziging; 
• het testen van het opgeleverde systeem; 
• de planning en control; 
• de bewaking en verstrekking van de benodigde middelen, die nodig zijn voor de I&A dienstverlening; 
• de waarborging van het voldoen van de producten en diensten aan de kwaliteitseisen van de klant; 
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• de levering van het juiste niveau van I&A dienstverlening; 
• de implementatie van nieuwe I&A voorzieningen. 
4. De coördinator specialistenteam heeft een uitvoerende rol bij de volgende processen: 
• de planning en control; 
• de bewaking en verstrekking van de benodigde middelen, die nodig zijn voor de I&A dienstverlening. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de coördinator specialistenteam legt verantwoording af aan het hoofd I&A over de kwaliteit van de 

beleidsondersteunende, de regiecoördinerende, regie ondersteunende en uitvoerende rol in de toegewezen 
processen. 

• de coördinator specialistenteam verricht werkzaamheden waarbij rekening gehouden moet worden met het 
vastgestelde I&A-beleid. 

• de coördinator specialistenteam neemt beslissingen bij het adviseren over toepassingsmogelijkheden van  
I&A voorzieningen; bij het adviseren over het opstellen van het I&A-beleid; het onderzoeken en adviseren 
van de consequenties van een voorgestelde wijziging. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• ruime theoretische en praktische kennis van informatie- en communicatietechnologie. 
• uitgebreide kennis van processen binnen de afdeling I&A. 
• kennis van de bedrijfsorganisatie en –cultuur. 
• vaardig in het planmatig werken, motiveren, het aansturen van groepsprocessen en resultaatgericht 

handelen. 
• sociale vaardigheid in mondeling en schriftelijk uitdrukken, samenwerken in teamverband, het voeren van 

gesprekken en klantgericht handelen. 
• vaardig in het modelleren, analytisch denken, improviseren, concluderen en visie ontwikkelen. 
• vaardigheid in het bijhouden/onderzoeken/signaleren van ontwikkelingen/trends op het vakgebied. 
• vaardigheid in coachend leidinggeven. 
• adviesvaardigheden. 

 
6. Contacten 
• met interne en externe functionarissen werkzaam in de diverse toegewezen processen over 

aangelegenheden in deze processen. 
• met opdrachtgevers ter vaststelling van specificaties van de opdrachten en ter bewaking van de te leveren 

overeengekomen kwaliteit. 
• met leveranciers van I&A-voorzieningen om uitgebreide kennis van de in gebruik zijnde I&A-voorzieningen te 

verkrijgen. 
• met I&A medewerkers in de instelling over de voortgang van de werkzaamheden om tot afspraken te komen. 
• met eindgebruikers van I&A-middelen ter bewaking van de overeengekomen kwaliteit. 
• met opdrachtgevers en organisaties binnen de branche I&A om nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te 

komen tot adviezen over in gebruik te nemen I&A diensten en –voorzieningen. 
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Directeur B 13 vb 

 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam:   Directeur 
Organisatie:   School voor praktijkonderwijs 
Onderdeel:   Directie 
Salarisschaal:   Indicatie schaal 13 
Werkterrein:   Management -> directie 
Activiteiten:   Strategisch beleid ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Uitvoerder:   Beheerder 
Status:    Gewijzigde voorbeeldfunctie VO 
Datum:    21-06-2005 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een categorale school voor praktijkonderwijs. Het 
praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats 
binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder 
andere assisterend niveau. Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens en 
een leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en 
orthodidactische benadering nodig is. Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op 
de regionale arbeidsmarkt en voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving. De directeur 
heeft uitvoerende taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het bestuur welke zijn vastgelegd in een 
directiestatuut. De directeur is verantwoordelijk voor het uitbrengen van (beleids)adviezen aan het bestuur over 
de door het bestuur te ontwikkelen strategische doelen. De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijsen 
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 
managementteam. In de school zijn werkzaam een directeur, een of meer afdelingsleiders, groepsen vakleraren, 
gespecialiseerd ondersteunende en onderwijsondersteunende medewerkers en enkele secretarieel,administratief 
en facilitair ondersteunende medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Geeft leiding en sturing aan de (onderwijs)ondersteunende processen binnen de school door: 
• het vertalen van de strategie van het bestuur naar het onderwijsbeleid; 
• het vertalen van centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de school; 
• het vaststellen van richtinggevende (meerjaren) plannen en taakstellingen voor de uitvoering van 

onderwijskundig beleid; 
• het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
• het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het beleid mede op basis van door analyse 

verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de school; 
• het adviseren van het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; 
• het uitbrengen van (beleids)adviezen aan het bestuur over de door het bestuur te ontwikkelen strategische 

doelen; 
• het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de (onderwijs)ondersteunenden processen binnen de 

school. 
2. Draagt zorg voor de organisatie en bedrijfsvoering op de school door: 
• het (doen) opstellen van het (meerjaren) beleidsplan, de (meerjaren) begroting en het jaarverslag; 
• het opstellen en (doen) uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid; 
• het opstellen en (doen) uitvoeren van de organisatie- en besluitvormingsstructuur; 
• het (doen) opstellen van een (meerjaren) onderhoudsprogramma voor gebouwen en terreinen; 
• het (doen) coördineren van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school. 
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Directeur 
 

3. Coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school. 
4. Vertegenwoordigt en profileert de school door: 
• het vertegenwoordigen van het bestuur en de school naar buiten; 
• het opbouwen en onderhouden van voor de school relevante contacten en netwerken; 
• het (doen) uitvoeren van PR, voorlichting en marketingbeleid. 
5. Geeft leiding aan het managementteam en het ondersteunend personeel van de school. 

 
4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
• de directeur legt verantwoording af aan het bestuur over de leiding en sturing aan de onderwijs- en 

ondersteunende processen en de zorg voor de bedrijfsvoering op de school. 
• de directeur verricht werkzaamheden binnen de door het bestuur vastgestelde beleidslijnen en 

randvoorwaarden. 
• de directeur neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, de vaststelling van de (meerjaren) plannen, 

het vertalen van centrale beleidsplanning naar onderwijsprogrammering en bij het uitbrengen van 
(beleids)adviezen over de door het bestuur te ontwikkelen strategische doelen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
De directeur beschikt over: 
• kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het praktijkonderwijs; 
• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; 
• kennis van en vaardigheid in het behartigen van het management van een school voor praktijkonderwijs; 
• vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen en in het creëren van draagvlak voor nieuwe ideeën 

en onderwijsprogrammeringen binnen en buiten de school. 

 
6. Contacten 
De directeur onderhoudt contacten met: 
• het bestuur over beleidsaangelegenheden de school betreffende om bestuurlijke adviezen te formuleren; 
• andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde instanties om 

het beleid en de belangen van de school uit te dragen en te verdedigen; 
• het bestuur om afstemming en draagvlak te realiseren voor het ter zake relevante beleid van de organisatie; 
• de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
• met derden zoals gemeenten en ministerie over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 

organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
school te verdedigen. 

 
7. Functie-eisen 
1. Opleiding en ervaring 
• beheerst hbo/wo denk- en werkniveau. 
• heeft aantoonbare ervaring als manager in een gelijksoortige organisatie. 
• heeft ervaring met het bestuurlijk-politieke krachtenveld binnen het onderwijs. 
2. Kennis, inzicht en vaardigheden 
• heeft een goed inzicht in het werkveld van het praktijkonderwijs. 
• heeft een goed inzicht in de inrichting en het functioneren van schoolorganisaties voor praktijkonderwijs. 
• heeft leidinggevende vaardigheden. 
• kan strategisch en beleidsmatig denken en handelen. 
• heeft bedrijfseconomisch inzicht en financiële kennis van zaken. 
• heeft theoretische en praktische kennis van (strategische) veranderingsprocessen. 
• heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
3. Instelling, houding en visie 
• heeft een visie op positie en doel van het praktijkonderwijs. 
• is flexibel, besluitvaardig, doortastend en standvastig. 
• is bereid mede vorm en inhoud te geven aan de grondslag en de profilering van de school. 
• heeft een stimulerende, op samenwerking gerichte houding. 
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Directeur VO 

1. Functie-informatie 

Functienaam  Directeur VO 
Organisatie  Landstede 
Salarisschaal:   Indicatie schaal 14 
Werkterrein:   Management -> directie 
Datum:    juni 2010 
 

2.  Context 
De werkzaamheden worden verricht  binnen een scholengemeenschap van Landstede. De scholengemeenschap 
kan meerdere locaties omvatten. De werkzaamheden bestaan uit het bijdragen aan (deel) beleidsontwikkeling op 
Landstede niveau; vertalen van strategisch beleid naar  decentraal (school)beleid en postionering van de 
scholengemeenschap; uitvoering geven aan de taakafspraken binnen het directieteam en  leidinggeven aan 
projecten en medewerkers. De Directeur VO maakt deel uit van het directieteam dat  integraal verantwoordelijk is 
voor het leiden van de scholengemeenschap. 

 
3.  Resultaatgebieden 
1. Beleid Landstede 
• Participeert  in bovenschools overleg. 
• Draagt actief  bij  aan bovenschools beleid in de vorm van het maken  en uitvoeren van  beleidsvoorstellen 

en aansturen van projecten. 
• Vertaalt, in samenwerking met eigen eenheid,  strategische beleidsplannen naar school-beleidsplan en 

kaders. 
2. Schoolbeleidsplan 
• Ontwikkelt en implementeert beleid op gebied van onderwijsondersteunende processen. 
• Draagt bij aan strategische beleid en vertaalt beleid en concrete activiteiten uit teams in het 

schoolbeleidsplan ten aanzien van positionering en profilering van de scholengemeenschap. 
3. Organisatie-/ en onderwijsontwikkeling 
• Ontwikkelt en implementeert onderwijskundige ontwikkelingen en innovaties op langere termijn 
• Analyseert, ontwikkelt, implementeert en evalueert schoolbeleid en onderwijskundige veranderingen 
•  Begeleidt (cultuur)veranderingsprocessen. 
• Ontwikkelt nodige aanpassingen (organisatie- en overleg) structuren. 
• Ondersteunt professionalisering van teams. 
• Monitort voortgang van gemaakte afspraken en stelt bij.. 
• Voert de professionele dialoog met teams over de gewenste afspraken van het werk 
4. Bedrijfsvoering 
• Stelt(meerjaren)plannen op en bewaakt de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot zaken als financiën, 

personeel, huisvesting, kwaliteitszorg, faciliteiten, ICT). 
• Rapporteert over resultaten en initieert verbetervoorstellen. 
5. Samenwerken/Netwerken 
• Vertegenwoordigt de scholengemeenschap naar interne en externe stakeholders (horizontaal en verticaal). 
• Initieert , organiseert, participeert in relevante (strategische) langdurige of kortdurende 

samenwerkingsverbanden. 
6. Leidinggeven 
• Faciliteert en motiveert onderwijsondersteunende en onderwijsteams in het nemen van verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van afgesproken werkzaamheden. 
• Maakt en bewaakt afspraken in het kader van IPB. 
• Geeft sturing aan projecten en werkgroepen. 

 
4. Prestatie-indicatoren 
1. Beleid Landstede-VO 
• Geaccepteerde meerjaren (deel)beleidsadvisering; 
• Bruikbaarheid en effectiviteit van landstede-vo brede implementatie -voorstellen 



 

 49 

Directeur VO 
 
• Mate van creëren van draagvlak en organisatievermogen; 
• Getoonde deskundigheid en zelfstandigheid; 
• Waardering van bijdragen aan overleg door collega’s  
2. Ontwikkelen en uitvoeren schoolbeleidsplan 
• Geaccepteerde meerjaren beleid/innovaties op niveau scholengemeenschap met betrekking tot portefeuilles. 
• Geaccepteerde (tussentijdse) verantwoording. 
• Geaccepteerde evaluaties. 
• Realisatie van afgesproken doelstellingen.  
• Waardering stakeholders (ouders, leerlingen, collega’s etc). 
• Onderwijsrendementen 
3. Organisatie ontwikkeling 
• Effectiviteit van geïmplementeerde voorstellen. 
• Waardering leidinggevende en collega’s. 
4. Relatiebeheer 
• Resultaat van samenwerkingsverbanden.  
• Waardering interne en externe stakeholders. 
5. Leidinggeven 
• Werkbeleving van medewerkers. 
• Op  hun taak toegeruste medewerkers. 
• Effectiviteit van interventies (personele, financiële etc). 

 
5. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• Beslissingen: De directeur VO neemt beslissingen over de inhoud van de strategische (beleids) adviezen en 

de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op de toegekende terreinen en bij het geven van leiding aan de 
onder hem/haar vallende (project) teams.  
Er is regelmatig sprake van gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden, waarop moet worden ingespeeld 
en waarbij na analyse van de problematiek vervolgens nieuwe oplossingen/alternatieven moeten worden 
aangedragen. 

• Kader: Algemeen geformuleerde strategische beleidslijnen zijn leidend. 
• Verantwoordelijkheid: De directeur legt verantwoording af aan het CvB. Er is een beoordeling op de 

bruikbaarheid van de (meerjaren) beleidsvoorstellen, de effectiviteit van de implementatie van voorstellen en 
de wijze van uitvoering van de afgesproken portefeuilles, managementtaken en uitgebrachte adviezen en 
over de efficiëntie en effectiviteit van de ondersteunende processen en samenwerking. 

 
6.  Kennis en vaardigheden 
• Kennis: WO 
• Kennis van recente (internationale) wetenschappelijke inzichten, concepten etc. op gebied van ict, onderwijs 

en leerlingenzorg; kennis en vaardigheid in uitvoering van bedrijfsvoering: 
• Brede kennis en inzicht in ontwikkelingen in werkveld, maatschappij en organisatie; kennis en vaardigheid in 

het toepassen van projectmanagement , leidinggeven, organisatieveranderings-methodieken, 
netwerkvaardigheden 

• Vaardigheden: Vaardigheden voor het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en implementeren van beleid, 
nieuwe ideeën of concepten, invoelingsvermogen en sociale vaardigheden  

 
7. Contacten 
• Met leden CvB over beleidsaangelegenheden of projecten betreffende Landstede VO om strategische 

adviezen te formuleren. 
• Met CvB om voortgang te monitoren. 
• Met interne en externe belanghebbenden om (tijdelijke) samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten en uit te 

voeren. 
• Met interne overlegorganen (bijv. teams, DMR) om beleid en belangen uit te dragen, te verdedigen en te 

behartigen. 
• Met stafafdelingen om deelbeleid af te stemmen en knelpunten op te lossen. 
• Met teamleiders en overige medewerkers om resultaten af te stemmen en tot vernieuwing en verbetering te 

komen. 
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Directiesecretaresse 6 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20024001 
Functienaam   Directiesecretaresse 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IId 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32222 23223 22 32 
Somscore   32 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 
De directiesecretaresse is onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de (centrale) directie of 
directeur/rector belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan (de leden van) de (centrale) 
directie. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verleent secretariële ondersteuning aan de leden van de (centrale) directie door: 
• het behandelen van de voor de (centrale) directie bestemde post, het signaleren van urgente (post)stukken 

en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden; 
• het, in overleg, indelen en bewaken van de agenda van de leden van de (centrale) directie en het daarbij 

onderkennen van het belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie; 
• het administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, het 

completeren van de vergaderstukken, het archiveren van de vergaderstukken, het notuleren en uitwerken 
van de notulen van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang en de afdoening van de daarin 
gemaakte afspraken en genomen besluiten; 

• het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers ten behoeve van de 
(centrale) directie; 

• het opzetten en bijhouden van een werkarchief voor de (centrale) directie, het bewaken van tijdige en 
volledige aanlevering van de te archiveren stukken en het completeren van de dossiers; 

• het naar eigen inzicht concipiëren van brieven en het daartoe verzamelen en bewerken van (aanvullende) 
informatie; 

• het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de brede scholengemeenschap 
(sectordirecteuren, administratie, e.d.) en met externe instanties over algemeen inhoudelijke aspecten van in 
behandeling zijnde onderwerpen. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de directiesecretaresse is verantwoording schuldig aan de voorzitter van de (centrale) directie over de 

inhoudelijke kwaliteit en de voortgang van de secretariële ondersteuning; 
• de directiesecretaresse werkt binnen interne administratieve en procedurele werkafspraken die van belang 

zijn voor wijze en tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden; 
• de directiesecretaresse neemt beslissingen bij het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, bij  

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

 
FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften; 
• kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de brede scholengemeenschap en de werkzaamheden van de 

(centrale) directie; 
• vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van 

notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven; 
• vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; 
• vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken. 

 
6. Contacten 
• met derden (ouders/verzorgers, sectordirecteuren, docenten, OOP-ers, externe instanties) over de 

secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in 
behandeling zijnde onderwerpen en om (agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor de 
leden van de (centrale) directie. 
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Docentassistent 4 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
Codering   20023430 
Functienaam   Docentassistent 
Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   22122 22122 22 22 
Somscore   26 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een 
team of een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de 
uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen 
conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en 
begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent. De docentassistent is 
verbonden aan een bepaald team en/of een (vak)sectie en één van de docenten is functioneel 
verantwoordelijk voor de aansturing. 
De docentassistent assisteert de docent bij de lesgevende taak, de begeleiding van leerlingen en voert 
administratieve werkzaamheden uit. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Assisteert de docent bij de lesgevende taak en de begeleiding van leerlingen door: 
• het methodisch begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden; 
• het toezicht houden en begeleiden van gedrag van leerlingen tijdens de inhaalproefwerken, zelfstudie en bij 

het huiswerk; 
• het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de docent en dit zonodig in 

overleg met de docent bijhouden; 
• het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d. 
2. Voert administratieve werkzaamheden uit door: 
• het registreren van toetsgegevens, resultaten en leerling gegevens; 
• het aanleveren van gegevens aan de centrale administratie; 
• het gebruiksklaar maken van proefwerken; 
• het nakijken van gestandaardiseerde toetsen; 
• het aanvragen van specifiek lesmateriaal aan de mediathecaris. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de docentassistent legt in functionele zin verantwoording af aan de docent waaraan assistentie verleend 

wordt over het al dan niet uitgevoerd hebben van de aanwijzingen van de docent en over de kwaliteit van de 
uitvoering van deze aanwijzingen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende. 

• de docentassistent verricht werkzaamheden op grond van specifieke afspraken met betrekking tot de 
assistentie. 

• de docentassistent neemt beslissingen bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet ingegrepen 
moet worden of dat de leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het informeren van 
de docenten over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 
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Docentassistent 
 

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

 
6. Contacten 
• met de docenten die de feitelijke aansturing van werkzaamheden tijdens de les geven over uit te voeren 

opdrachten om tot afspraken te komen. 
• met docenten om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven. 
• met leerlingen over hun gedrag om hen op regels te wijzen of hun vragen te beantwoorden. 
• met docenten over hun rol om assistentie te verlenen. 
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Docent B 10 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   Docent B 
Organisatie   SSCO en de daaronder vallende scholen 
Salarisschaal   10 
Indelingsniveau   IVc 
FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Docenten 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   43343 43333 33 33 
Somscore   45 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    21-04-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team vaste begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen.  
De docent stimuleert leerlingen tot zelfstandig leren en kennisverwerving; beïnvloedt het gedrag van leerlingen; 
toetst en legt systematisch de voortgang vast; draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het 
onderwijsprogramma; neemt deel aan teamoverleg en levert een bijdrage aan overige activiteiten van leerlingen. 
Een groot deel van de dag is ingevuld als contacttijd naar de groep, waarbij zelfstandig leiding wordt gegeven aan 
leeractiviteiten van zeer uiteenlopende aard. Er is sprake van voortdurend wisselende groepen leerlingen 
waardoor het functioneren als team een kritische succesfactor is.  
De onderwijsinstelling kent sectoren met directeuren, een aantal verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Begeleiding (rollen: opvoerder, coach, leerprocesbegeleider,) het begeleiden van het leerproces en het 

stimuleren tot het leren leren door: 
• het indelen van leerlingen naar leerstijl, leerhouding etc. en het geven van opdrachten aan subgroepen; 
• het zelfstandig laten werken van leerlingen en het geven van ruimte om na te denken en om onderling te 

overleggen over problemen; 
• het stellen van open vragen aan leerlingen; 
• het toepassen van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen samen een probleem moeten oplossen; 
• het zodanig groeperen van leerlingen dat de werkvorm aansluit bij de doelstelling van de les; 
• het in gesprek gaan met leerlingen en hen bewust maken van hoe ze met elkaar omgaan; 
• het bespreekbaar en hanteerbaar maken van onderlinge verschillen in normen en waarden; 
• het aansluiten bij de individuele leerstijl, leervraag en het ontwikkelingsniveau van de leerling; 
• het managen en bespreekbaar maken van conflicten binnen de (stam) groep leerlingen; 
• het eventueel inschakelen van (externe) hulpverleners of begeleiders indien de individuele behoefte of 

problematiek van de leerling daarom vraagt. 

 



 

 55 

Docent B 
 

2. Organisatie (rol organisator, beheerder) 
• het managen van de taakverwachtingen naar leerlingen (m.b.v. ICT middelen). 
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen 

het vakgebied. 
• het vaststellen van tussentijdse leerdoelen per periode of lessenserie. 
• het samenstellen van toetsen, afnemen van toetsen en systematisch beoordelen van studievoortgang. 
• het systematisch bijhouden van het leerlingvolgsysteem. 
• het jaarlijks uitwisselen in het team van evaluatieverslagen en het komen tot voorstellen voor aanpassing van 

het leergebied. 
• het bijhouden van het ontwerpen van opleidingsprogramma's, rekening houdend met de mogelijkheid tot 

individuele keuzen. 
• het systematisch inventariseren van problemen, die leerlingen ervaren bij de overgang van voorafgaand- 

naar vervolgonderwijs en het komen met voorstellen hoe die te verminderen. 
3. Ontwikkeling (rol ontwikkelaar) 
• het ontwerpen van nieuwe leeropdrachten die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de 

leerlingen. 
• het signaleren van nieuwe relevante ontwikkelingen en het omzetten van deze ontwikkelingen naar het eigen 

werkgebied. 
• het reflecteren, alsmede het vragen van feedback, op het eigen gedrag en kennis- en vaardigheden niveau 

en aan de hand van die reflectie aanpassen van gedrag en niveau. 
• het samen met externe hulpverleners of deskundigen zoeken naar mogelijkheden om hun adviezen in de 

dagelijkse praktijk te integreren. 
• het bijhouden, c.q. ontwikkelen en toepassen van kennis en ontwikkelingen binnen de eigen 

leergebieden/domeinen. 
• het voortdurend en systematisch zelfstandig uitbouwen (door het volgen van bijscholing) van zijn/haar 

bestand van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden. 
• het integratief in zetten van de vakinhoudelijke kennis in de onderwijsactiviteiten. 
• het experimenteren in de eigen lessituatie en het op basis daarvan komen met voorstellen ter verbetering 

van de les- of begeleidingspraktijk op de eigen instelling. 
• het doen van programmavoorstellen waardoor (individuele) leerlingen gemakkelijker de overstap kunnen 

maken naar het vervolgonderwijs. 
• het nadenken over veranderingen in de samenleving en de gevolgen van deze veranderingen voor het eigen 

leergebied en het op basis daarvan komen tot voorstellen gericht op verbetering. 
4. Aansturing (rol organisator en procesbegeleider) 
• het geven van sturing aan groepen leerlingen en de groepsprocessen die plaatsvinden. 
• het geven van sturing aan kleinschalig overleg en aan activiteiten of minder complexe projecten binnen het 

team of de scholengemeenschap. 
• het, bij het sturing geven aan activiteiten/projecten, werken met een duidelijk plan. 
• het bijsturen wanneer de doelstelling van het overleg c.q. activiteit/project uit het oog wordt verloren door 

betrokkenen (leerlingen of teamleden). 
• het hanteren van een expliciete agenda bij het voorzitten van overleg. 
• het ervoor zorgen dat eenieder die deelneemt aan het overleg gelegenheid krijgt om een standpunt naar 

voren te brengen. 
5. Teamsamenwerking (rol teamspeler) 
• het fungeren als trekker van veranderingen die een deel van het team betreffen. 
• het ondersteunen van collega's bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen. 
• het nemen van initiatieven om mensen van buiten de eigen scholengemeenschap toelichting te laten geven 

op nieuwe ontwikkelingen. 
• het tonen van een grote vasthoudendheid bij het overtuigen van collega's ten aanzien van de voordelen van 

bepaalde ontwikkelingen. 
• het wekken van vertrouwen door de tijd te nemen om vragen van collega's door te praten en door zelf 

hulpvragen te stellen. 
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• het reageren op wat een collega inbrengt door met doorvragen en structureren de vraagstelling voor de 

ander te verhelderen en door oplossingsrichtingen aan te reiken. 
•  het stimuleren van collega's om elkaars lessen te komen observeren en die samen door te spreken; 
•  het maken van afspraken met collega's om hen te ondersteunen. 
•  het systematisch bijhouden van de eigen ervaringen en het op basis daarvan komen tot voorstellen voor 

trainings- of ondersteuningsbehoefte. 
•  het onderhouden van goede informele contacten met collega's en het zichzelf makkelijk aanspreekbaar 

maken. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De docent legt verantwoording af aan de teamleider over het aansturen van het leerproces, de aanpak van 
knelpunten in zowel de groep als individuele leerprocessen; de eigen ontwikkeling en de resultaten van de 
gemaakte (team)afspraken. De docent verricht de werkzaamheden binnen de opgestelde beleidskaders van het 
onderwijsconcept van de school en binnen de gemaakte teamafspraken. De docent neemt beslissingen bij het 
sturing geven aan het leerproces tussen leerlingen, bij de bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de 
afstemming van lessen binnen het eigen team, bij de incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling 
van de leerlingen, bij de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden en bij 
het sturing geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• procesbegeleidende vaardigheden. 
• brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden. 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap. 
• inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties. 
• kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen met 

verschillende culturele achtergronden. 
• kennis van het vervolgonderwijs. 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 
• communicatieve vaardigheden. 
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. 
• coachende vaardigheden. 
• onderwijskundige Flexibiliteit(?). 
• coachende vaardigheden. 
• reflecterend vermogen. 
• willen samenwerken. 
• organisatievermogen. 
• kwaliteitsgericht handelen. 

 
6. Contacten 
• met leerlingen en ouders over de voortgang van leerproces, zowel over planning en organisatie van het 

leerproces als sociale aspecten. 
• met collega´s om tot afstemming van de werkvormen te komen. 
• met teamleden om tot een consistente aanpak van groepsproblemen te komen. 
• met andere vestigingen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties etc. om informatie uit te wisselen 

en van elkaar te leren (best practises). 
• met externe instanties op het gebied van leer- en opvoedingsproblematiek, overige externe bedrijven en 

instellingen. 
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, 

feedback te geven, af te stemmen en te inspireren. 
• met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen. 
• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen over 

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 
Functienaam   Docent C 
Organisatie   SSCO en de daaronder vallende scholen 
Salarisschaal   11 
Indelingsniveau   Vb 
FUWASYS-advies  11 - Vb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Docenten 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   44343 44334 43 33 
Somscore   49 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    21-04-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team vaste begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen. 
De docent C draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het curriculum en de afstemming van de 
onderwijsactiviteiten binnen het eigen team en teamoverstijgend; implementeert in overleg met de senior docent 
of leiding onderwijsvernieuwingstrajecten; onderhoudt structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van 
de leerlingen; neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap 
en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding 
van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden. Daarnaast stimuleert de docent LC leerlingen tot 
zelfstandig leren en kennisverwerving, neemt deel aan teamoverleg en levert een bijdrage aan overige activiteiten 
van leerlingen. Er is sprake van voortdurend wisselende groepen leerlingen waardoor het functioneren als team 
een kritische succesfactor is. De docent stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van 
leerlingen in de verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met 
meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden. 
De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Ontwikkeling 

(rol van ontwikkelaar) 
Draagt zorg voor het, binnen kaders en rekening houdend met de identiteit van de scholengemeenschap, 
uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs binnen het team, o.a. door: 

• het fungeren als trekker van veranderingen die het team betreffen; 
• het op basis van herziene of nieuwe onderwijsdoelen maken van een passende selectie van kennis en toe te 

passen vaardigheden uit de recente vakliteratuur; 
• het interpreteren van onderwijsvragen op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten en het aandragen van 

(duurzame) oplossingen in het team voor problemen; 
• het interpreteren van veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het onderwijs en het 

doen van vernieuwende voorstellen; 

 



 

 58 

Docent C 
 
• het initiëren en implementeren van en experimenteren met andere werkwijzen, concepten, technologieën 

(ICT) e.d.; 
• het duidelijk kunnen aangeven met welke concrete acties weerstanden tegen vernieuwing overwonnen 

kunnen worden; 
• het ontwikkelen van een geïntegreerd curriculum c.q. leerstofdomein en het daarvoor selecteren of 

ontwikkelen van doelstellingen voor een team; 
• het, bij het vaststellen van de leerdoelen, rekening houden met het onderwijsinstellingsconcept en de 

deelnemerspopulatie; 
• het uitwerken van eindtermen van een deelkwalificatie in modules en doelstellingen;  
• het overleggen met docenten van voorafgaand- en vervolgonderwijs over de afstemming van de 

onderwijsprogramma's; 
• het vertalen van ideeën in concrete activiteiten om de identiteit tot uiting laten komen in het handelen zowel 

naar collega´s als leerlingen. 
2. Begeleiding 

(rollen: opvoeder, coach, leerprocesbegeleider, ) 
Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren door o.a.: 

• het indelen van leerlingen naar leerstijl, leerhouding etc. en het geven van opdrachten aan subgroepen. 
• het zelfstandig laten werken van leerlingen en het geven van ruimte om na te denken en om onderling te 

overleggen over problemen. 
• het toepassen van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen samen een probleem moeten oplossen. 
• het bespreekbaar en hanteerbaar maken van onderlinge verschillen in normen en waarden. 
• het toetsen van het leereffect door feedback te laten geven. 
• het aansluiten bij de individuele leerstijl, leervraag en het ontwikkelingsniveau van de leerling. 
• het eventueel inschakelen van (externe) hulpverleners of begeleiders indien de individuele behoefte of 

problematiek van de leerling daarom vraagt. 
• het zorgdragen voor (structurele) regelingen en oplossingen voor leerlingen met problemen. 
• het coachen van collega´s en stimuleren van een open en positieve werkomgeving. 
• het fungeren als vraagbaak voor collega´s. 
3. Organisatie 

(rol organisator) 
Draagt op een efficiënte en effectieve wijze bij aan de organisatie en realisatie van de  
organisatiedoelstellingen door o.a.: 

• het eigen werk efficiënt te organiseren en gemaakte afspraken na te (doen) komen; 
• het bijhouden van het leerlingvolgsysteem; 
• het ontwerpen, hanteren en evalueren van middelen om de (studie)voortgang te toetsen; 
• het fungeren als projectleider bij de implementatie van nieuwe concepten; 
• het managen van de taakverwachtingen naar leerlingen (m.b.v. ICT middelen); 
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van periodeplannen en de afstemming van 

lessen binnen het eigen team; 
• het systematisch analyseren van evaluatieverslagen en het komen tot voorstellen voor aanpassing van het 

leerplan en het implementeren van de aanpassing; 
• het doen van programmavoorstellen waardoor leerlingen makkelijker de overstap kunnen maken naar het 

vervolgonderwijs; 
• het systematisch inventariseren welke problemen leerlingen ervaren bij de overgang van voorafgaand- naar 

vervolgonderwijs en het komen met voorstellen hoe die te verminderen. 
4. Aansturing 

(rol procesbegeleider en organisator) 
• het geven van sturing aan groepen leerlingen en de groepsprocessen die binnen het team (collega´s) 

plaatsvinden. 
• het bijsturen wanneer de doelstelling van het overleg c.q. activiteit/project uit het oog wordt verloren door 

betrokkenen (leerlingen of teamleden). 
• het hanteren van een expliciete agenda bij het voorzitten van overleg. 
• het stimulerende van de inbreng van deelnemers aan overlegsituaties zodat deelnemers gemotiveerd  

worden een bijdrage te leveren. 
• het aanspreken van anderen op houding en gedrag en het aanspreekbaar zijn door anderen op houding en 

gedrag. 
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5. (Team)samenwerking 
(rol teamwerker) 
Neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap en aan de 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen door o.a.: 

• het actief deelnemen aan scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; 
• het nemen van initiatieven om andere docenten binnen de scholengemeenschap te betrekken bij 

scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; 
• het initiëren van overleg en samenwerking tussen docenten binnen de scholengemeenschap; 
• het optreden als projectleider van onderwijsprojecten; 
• het fungeren als trekker van veranderingen die het team betreffen; 
• het structureel coachen van collega's bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen of het verbeteren van 

de persoonlijke effectiviteit; 
• bij samenwerkingsproblemen of teamproblemen de onderliggende gevoeligheden bespreekbaar maken; 
• het kunnen aanpassen van de gedragsstijl en het tonen van een grote vasthoudendheid teneinde collega´s 

mee te nemen in ontwikkelingen; 
• het initiëren van collegiale consultatie en observatie (intervisie tussen leraren) en het laten zien van 

voorbeeldgedrag; 
• het analyseren en evalueren van de eigen ervaringen en die van collega's en het op basis daarvan komen tot 

voorstellen voor verbetering, training, intervisie e.d.; 
• het onderhouden van goede informele contacten met collega’s en externe relevante netwerkcontacten en het 

zichzelf makkelijk aanspreekbaar maken. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De docent C verricht de werkzaamheden binnen de opgestelde beleidskaders van het onderwijsconcept van de 
school en binnen de gemaakte teamafspraken, die van belang zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijsleerproces. De docent C legt verantwoording af aan de teamleider en of managementteam over 
teambrede ontwikkelingen en vernieuwingstrajecten; de samenwerking binnen het (project)team, het coachen 
van team- of projectleden; het aansturen van het leerproces, de aanpak van knelpunten in zowel de groep als 
individuele leerprocessen; de eigen ontwikkeling en de resultaten van de gemaakte (team)afspraken, de 
voortgang van (implementatie) trajecten. 
De docent neemt beslissingen bij het ontwikkelen en/of actualiseren van nieuwe (leer)producten; bij het 
implementeren van vernieuwingstrajecten of projecten; bij het coachen van collega´s; bij het sturing geven aan 
het leerproces tussen leerlingen, bij de bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van 
lessen binnen het eigen team, bij de incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, 
bij de beheersing, verdieping en verbreding van de didactische kennis en vaardigheden en bij het sturing geven 
aan intern/extern overleg en aan projectteams. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• procesbegeleidende vaardigheden. 
• projectmanagement vaardigheden. 
• brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden. 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap. 
• inzicht in en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties. 
• kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen met 

verschillende culturele achtergronden. 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 
• communicatieve vaardigheden. 
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. 
• onderwijskundige flexibiliteit. 
• coachende vaardigheden. 
• reflecterend vermogen. 
• willen samenwerken. 
• organisatievermogen. 
• innoverend vermogen. 
• kwaliteitsgericht handelen. 
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6. Contacten 
• met leerlingen en ouders over de voortgang van leerproces, zowel over planning en organisatie van het 

leerproces als sociale aspecten. 
• met collega´s en leiding om nieuwe initiatieven te implementeren. 
• met collega´s om tot afstemming van de werkvormen te komen. 
• met teamleden om tot een consistente aanpak van groepsproblemen zowel met leerlingen als met teamleden 

te komen. 
• met andere vestigingen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties etc. om visie uit te dragen en van 

elkaar te leren (best practises). 
• met externe instanties op het gebied van leer- en opvoedingsproblematiek, overige externe bedrijven en 

instellingen. 
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, 

feedback te geven, af te stemmen en te inspireren. 
• met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen. 
• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen over 

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 

Functienaam docent LB 

Organisatie Landstede 
Onderdeel 

Salarisschaal  10 
Indelingsniveau IVc 

FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten 

Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden 

Kenmerkscores 43343 43333 33 43 
Somscore 46 

Uitvoerder Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 

Datum 15-07-2010 
FUWASYS-versie 2010.1.62 

 
2. Context 
De docent LB verricht werkzaamheden als allround docent binnen een eenheid van het voortgezet onderwijs op 
een bepaald vakgebied of kennisdomein, geeft les en begeleidt groepen leerlingen, draagt bij aan de 
onderwijsontwikkelingen op het eigen vakgebied of kennisdomein. De docent LB draagt mede zorg voor het 
onderwijsprogramma, ontwerpt vernieuwende werkvormen en leeropdrachten, begeleidt leerprocessen van 
leerlingen, draagt bij aan teamplannen en afstemming van lessen en levert een actieve bijdrage aan de 
teamontwikkeling en samenwerking. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Onderwijs 
• draagt kennis, expertise, vaardigheden en ervaringspraktijken over in een veilig en positief pedagogisch 

klimaat 
• treedt op als inhoudsdeskundige/vakexpert op het kennisdomein, vakdidactiek en/of pedagogisch domein 

binnen team 
2. Leerprocesbegeleiding 
• past diverse adequate en betrouwbare begeleidingsinstrumenten, beoordelingstechnieken en toetsen toe 

voor instroom en doorstroom leerlingen 
• stimuleert en begeleidt talentontwikkeling, opdoen van leerervaringen, zelfbewustzijn, sociale vaardigheden 

en studieloopbaan van (groepen) leerlingen. 
• begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen 
• stuurt (individuele) leerprocessen bij aan de hand van gedefinieerde voortgangsmomenten 
3. Ontwikkeling 
• vertaalt relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijk, -didactische, pedagogische ontwikkelingen in 

(ICT rijke)vernieuwende werkvormen, leeropdrachten, toetsen voor eigen vakgebied 
• doet voorstellen ter verbetering van leeropbrengsten aan de hand van evaluatie en analyse eigen lespraktijk 
4. Organisatie 
• levert bijdrage aan teamplannen en afstemming lessen 
• draagt actief bij aan evaluaties en periodeplannen 
• organiseert eigen werk transparant en handelt eigen administratie tijdig en correct af. 
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FUWA-VO Sessie 
 
 
5. (Team)samenwerking  
• zoekt actief afstemming met collega's, ouders en externe deskundigen 
• begeleidt en coacht stagiaires 
• participeert in projecten en vak- en of teamoverstijgende activiteiten 
6. Professionele ontwikkeling 
• deelt kennis en ideeën met collega's 
• blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en bouwt vakinhoudelijke, didactische en pedagogische 

vaardigheden systematisch en voortdurend uit  
• is op de hoogte van de doorlopende leerlijn en exameneisen  
• werkt actief aan POP en eigen portfolio 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Kader: 
• Centrale kaders van (onderwijs) beleid van de organisatie en het schoolbeleidsplan, teamplan, zorgplan 

Verantwoordelijkheid:  
• er is een beoordeling op het aansturen van het leerproces, de aanpak van knelpunten in zowel groep als  bij 

individuele leerprocessen, de bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs, de eigen ontwikkeling en de 
resultaten van de gemaakte (team) afspraken. 
Beslissingen: 

• De docent LB beslist over de wijze van sturing geven aan leerproces van leerlingen, de bijdrage aan de 
ontwikkeling van (team-, en periode-) plannen, de afstemming van lessen binnen het eigen team, de 
beheersing, verdieping en verbreding van didactische en pedagogische kennis- en vaardigheden en bij het 
sturing geven aan kleinschalig overleg en activiteiten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• Kennis: HBO, bevoegdheid docent  
• brede (weglaten)vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden in het  toepassen 

van de kennis; 
• kennis van recente inzichten, concepten etc. op het vakgebied of domein; 
• inzicht in ontwikkelingen in werkveld, maatschappij en organisatie; 
• kennis van actuele en effectieve moderne onderwijsvormen. 
• vaardigheden in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe werkvormen. 

 
6. Contacten 
• Met docenten om ideeën uit te wisselen, elkaar te coachen; 
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 

corrigeren en te inspireren; 
• met ouders over studievoortgang en gedrag om te informeren, adviseren en knelpunten op te lossen; 
• met interne of externe professionals om af te stemmen en problemen op te lossen. 
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FUWA-VO Sessie 

1. Functie-informatie 

Functienaam  docent LC 
Organisatie  Landstede 
Onderdeel 

Salarisschaal   11 
Indelingsniveau  Vb 

FUWASYS-advies   11 - Vb 

Werkterrein  Onderwijsproces -> Docenten 
Activiteiten  Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores  44343 44334 43 43 

Somscore  50 
Uitvoerder  Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 

Datum   15-07-2010 

FUWASYS-versie  2010.1.62 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden verricht als docent LC binnen een eenheid van het voortgezet onderwijs. De docent 
LC is verantwoordelijk voor het overdragen van kennis/expertise en daarbij toepassen van uiteenlopende 
gedragsscenario´s, het aanreiken van uitdagende opdrachten/lesstof aansluitend op de leerbehoefte van 
leerlingen met uiteenlopende onderwijsvraag. De docent LC is breed inzetbaar op een of meerdere 
vakinhoudelijke, vakdidactische kennisgebieden en/of op specifiek (ortho)pedagogische  expertisegebieden en 
ontwikkelt pedagogische/didactische methoden en technieken en/of onderdelen van het curriculum van het 
vakgebied. De docent LC coördineert en monitort locatiebrede activiteiten op zijn of haar expertisegebied. De 
docent geeft zelfstandig leiding aan leeractiviteiten en begeleidt minder ervaren docenten. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Onderwijs VO scholengemeenschap 
• draagt structureel kennis, expertise, vaardigheden en ervaringspraktijken over in een veilig en positief 

pedagogisch klimaat zodat het talent zich op elk niveau optimaal kan ontwikkelen. 
• Past breed palet aan gedragsscenario´s toe en hanteert een breed scala van didactische werkvormen en 

uitdagende leeractiviteiten binnen en buiten de school 
• treedt op als inhoudsdeskundige/vakexpert op het kennisdomein, vakdidactiek en/of pedagogisch domein 

binnen scholengemeenschap 
2. Leerprocesbegeleider 
• Stimuleert en begeleidt talentontwikkeling, opdoen van leerervaringen, zelfbewustzijn, sociale 
• vaardigheden en studieloopbaan van specifieke (groepen) leerlingen. 
• Beoordeelt capaciteiten van leerling en brengt onderliggende motivatie in beeld 
• Adviseert over en/of past adequate interventies toe op complexe of problematische (groepen) leerlingen  of 

zeer goed presterende leerlingen.  
3. Ontwikkeling VO scholengemeenschap  
• Ontwerpt, implementeert en evalueert onderwijsonderdelen, onderdelen van het curriculum, 

onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, pedagogische methodes en zorgverbreding 
• Initieert de inzet van en integreert nieuwe technologieën, samenwerkingsvormen, onderwijsvernieuwing 

(vakinhoud, vakdidactisch en/of pedagogisch) met educatieve en motiverende waarde in  onderwijsaanbod. 
• Formuleert en implementeert structurele oplossingen voor aansluitings- en pedagogische en/of 
• didactische knelpunten. (bijv. zorgleerlingen of bovengemiddeld presterende leerlingen). 
4. Organisatie 
• Neemt gedelegeerde taken van teamleider over; 
• Levert proactieve bijdrage aan opstellen en evalueren onderdelen curriculum en schoolbeleidsplan; 
• Draagt actief bij aan efficiënte en effectieve planning en onderwijsorganisatie. 
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docent LC 

FUWA-VO Sessie 
 
5.  (Team)samenwerking 
• Geeft sturing aan intern of extern overleg of projecten; 
• Verbreidt actief en systematisch opbrengsten vernieuwingstrajecten door lezingen en workshops; 
• Begeleidt en coacht (nieuwe) collega's; 
• Initieert en onderhoudt relevante samenwerkingsverbanden intern en extern. 
6. Professionele ontwikkeling 
• Is voorbeeld voor collega's in beheersing, verdieping en verbreding van vakinhoudelijke, vakdidactische en 

pedagogische kennis en vaardigheden; 
• Is op de hoogte van de doorlopende leerlijn en exameneisen; 
• werkt actief aan persoonlijke en professionele ontwikkeling vastgelegd in portfolio; 
• Heeft actuele kennis van bepaald thema, vakinhoud en vakdidactiek, pedagogisch of didactisch of groep 

(zorg)leerlingen en draagt actief bij aan integratie van die kennis in onderwijsbeleid, vakontwikkeling etc. door 
bezoeken conferenties, bijhouden onderzoeken etc.; 

• Levert actieve bijdrage aan kenniskringen (een kring waar praktijkervaringen en kennis bij elkaar 
komen)/samenwerkingsverbanden. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Kader: 
• Centrale kaders van (onderwijs) beleidsplan van de organisatie, het schoolbeleidsplan, zorgplan, en 

teamplan 
Verantwoordelijkheid: 

• er is een beoordeling op kwaliteit en bruikbaarheid van vernieuwingsvoorstellen, de effectiviteit van de 
samenwerking, het effect van vernieuwingen op de prestaties van leerlingen en de kwaliteit van de 
leerprocesbegeleiding. 
Beslissingen: 

• De docent LC neemt beslissingen bij het ontwikkelen van nieuwe en structurele oplossingen voor problemen 
in vak-/themagebied;  

• het optimaliseren van leerlingbegeleiding;  
• het stimuleren van het leerproces van  leerlingen, collega's en teams;  
• bij de afstemming van de teamplannen op de instelling;  
• bij de monitoring van de kwaliteit van het onderwijs;  
• bij het initiëren en onderhouden van relevante netwerken; 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• HBO, expertise en meervoudige bevoegdheid 
• brede en verdiepte vakinhoudelijke vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden de kennis toe 

te passen; 
• Specialistische kennis op leergebied, themagebied (bijv. leerling gerelateerde problematieken). 
• kennis van recente inzichten, concepten etc. op het vakgebied of domein; inzicht in ontwikkelingen in 

werkveld, maatschappij en organisatie; 
• kennis van projectmanagement en vaardigheden in toepassing ervan;  
• Vaardigheden voor het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van nieuwe ideeën of concepten; 

invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 

  
6. Contacten 
• Met docenten over hun ideeën en werkwijze om tot verbetering of vernieuwing te komen;  
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te 

corrigeren en te inspireren; 
• Met interne en externe belanghebbenden, deskundigen en vertegenwoordigers over ontwikkeling curricula, 

nieuwe zorgonderwijsconcepten/producten en resultaten van de implementatie van nieuwe producten;  
• Met interne en externe zorgverleners over inhoud en effectiviteit van begeleiding (zorg)leerlingen. 
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Senior docent LD 

FUWA-VO Sessie 

1. Functie-informatie 

Functienaam  Senior docent LD 
Organisatie  Landstede 
Onderdeel 

Salarisschaal  12 
Indelingsniveau  Vc 

FUWASYS-advies   12 - Vc 

Werkterrein  Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten  Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores  44443 44434 43 43 

Somscore  52 
Uitvoerder  Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 

Datum   15-07-2010 

FUWASYS-versie  2010.1.62 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden verricht als docent ld binnen een eenheid van het voortgezet onderwijs. De docent 
LD is verantwoordelijk voor het overdragen van kennis/expertise, het zorgdragen voor passend onderwijs, het 
begeleiden en motiveren van specifieke (groepen) leerlingen en het regisseren van het proces van 
leerlingbegeleiding. De docent LD brengt actuele bestaande onderzoeksresultaten in verband met 
vakinhoudelijke onderwijsontwikkeling en -vernieuwing en/of met vakdidactische en pedagogische methoden. De 
docent LD is kennisdrager op een van de vakinhoudelijke, vakdidactische of pedagogische domeinen en initieert 
en implementeert onderwijskundige vernieuwingen met een vak- en of schoolbrede toepasbaarheid met het oog 
op lange termijn ontwikkeling van het onderwijs. De docent LD levert vanuit zijn expertise een bijdrage aan de 
ontwikkeling van collega´s. De docent LD coördineert en monitort sectoraal of locatie overstijgende activiteiten op 
zijn of haar expertisegebied in samenspraak met werkveld en vervolgonderwijs en zorgt voor vertaling in het 
curriculum of pedagogisch beleid. De docent geeft zelfstandig leiding aan leeractiviteiten en presenteert 
resultaten van geïmplementeerde vernieuwingen. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Onderwijs VO 
• biedt vanuit expertrol uitdagende leeromgeving door het inzetten van verdiepte vakkennis en vakdidactiek 
• draagt kennis en expertise over aan heterogene en/of complexe (groepen) leerlingen treedt op als 

inhoudsdeskundige / vakexpert op het kennisdomein, vakdidactiek en/of pedagogisch domein binnen 
scholengemeenschap 

2. Onderzoek en ontwikkeling VO breed 
• analyseert structurele onderwijskundige (didactische, pedagogische) knelpunten en formuleert en 

implementeert structurele oplossingen, beleidsontwikkeling, vernieuwingen van het vak/specialisme of 
overstijgende thema's breder in de school op basis van actuele onderzoeksresultaten.  

• ontwikkelt en implementeert samenhangende deelgebieden van het onderwijs, meerjaren programma's,  
leerlijnen, curricula organisatiebreed vakinhoudelijk en vakdidactisch; 

• ontwikkelt en onderhoudt netwerk binnen en buiten de school (o.a. internationaal en met universiteiten) en 
publiceert en presenteert resultaten. 

3. Leerprocesbegeleider 
• past diverse adequate en betrouwbare begeleidingsinstrumenten, beoordelingstechnieken en toetsen toe 

voor instroom en doorstroom van complexe en heterogene (groepen) leerlingen; 
• stimuleert en begeleidt talentontwikkeling, opdoen van leerervaringen, zelfbewustzijn, motivatie, sociale 

vaardigheden en studieloopbaan van specifieke/complexe (groepen) leerlingen; 
• adviseert over voortgang en studieloopbaan en past adequate interventies toe om (studie)voortgang te 

bevorderen. 
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4. Organisatie 
• realiseert eigen doelstellingen en projectdoelstellingen bij de implementatie van (zelf) ontwikkelde nieuwe 

concepten/producten en presenteert resultaten 
• levert bijdrage aan meerjaren schoolbeleidsplan, doet voorstellen tot beleidswijziging op basis van analyses 

en evalueert systematisch voortgang; 
• draagt actief bij aan efficiënte en effectieve planning en uitvoering van onderwijsorganisatie en administratie 
5. (Team)samenwerking 
• representeert organisatie op specifiek gebied intern en extern; 
• fungeert als trekker van veranderingen die het vak, team of de organisatie betreffen; 
• organiseert bijeenkomsten ter informatie, intervisie, participatie en implementatie nieuw beleid; 
• coacht en begeleidt collega's. 
6. Professionele ontwikkeling 
• is voorbeeld voor collega's in beheersing, verdieping en verbreding van vakinhoudelijke, vakdidactische en 

pedagogische kennis en vaardigheden; 
• Is op de hoogte van doorlopende leerlijn en exameneisen; 
• maakt deel uit van (landelijke) denktank, platforms werkt actief aan persoonlijke en professionele 

ontwikkeling vastgelegd in portfolio. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Kader: 
• Centrale kaders van (onderwijs) beleid van de organisatie en het schoolbeleidsplan  

Verantwoordelijkheid: 
• beoordeling op kwaliteit en bruikbaarheid van vernieuwingsvoorstellen, de effectiviteit van de samenwerking, 

het effect van vernieuwingen op de prestaties van leerlingen en de bijdrage aan het imago van de school op 
het betreffende domein. 
Beslissingen: 

• De docent LD neemt beslissingen bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe onderwijskaders en 
methodieken;  

• het optimaliseren van onderwijsprogramma's;  
• het stimuleren van het leerproces van leerlingen, collega's en teams;  
• bij de afstemming van de onderwijsactiviteiten op de instelling;  
• bij de ontwikkeling en aansturing van projectplannen;  
• bij de monitoring van de kwaliteit van het onderwijs;  
• bij het initiëren en onderhouden van relevante netwerken;  
• bij het presenteren van resultaten van geïmplementeerde vernieuwingen 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• Kennis: 1e graads of aanvullende master  
• brede en verdiepte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden van het vakgebied; 
• kennis van recente (internationale) wetenschappelijke inzichten, concepten etc. op het vakgebied of domein; 
• inzicht in ontwikkelingen in werkveld, maatschappij en organisatie; 
• kennis van onderzoeksmethoden en projectmanagement en vaardigheden in toepassing ervan  
• Vaardigheden voor het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en implementeren van beleid, nieuwe ideeën of 

concepten, invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 
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6. Contacten 
• Met interne en externe belanghebbenden, deskundigen en vertegenwoordigers over ontwikkeling curricula, 

nieuwe onderwijsconcepten/producten en resultaten van de implementatie van nieuwe producten. 
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag en om hen te begeleiden (bij complexe problemen), tot betere 

studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te stimuleren;  
• met collega-docenten om hen vanuit de rol als mentor (op pedagogisch en didactisch vlak) feedback te 

geven, te coachen en te superviseren; 
• met collega's over vernieuwingen en verbeteringen op het gebied pedagogische en/of didactische methoden 

om af te stemmen; 
• met instellingen voor vervolgonderwijs over de inhoud, het niveau en de ontwikkelingen in het 

vervolgonderwijs om contacten te leggen en te onderhouden. 
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Eerste medewerker financiële administratie 7 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
Codering   20023467 
Functienaam   Eerste medewerker financiële administratie 
Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32232 33223 32 33 
Somscore   36 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 
De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 
De eerste medewerker financiële administratie verricht boekhoudkundige en financieel administratieve 
werkzaamheden, verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling en 
bereidt rapportages aan het management voor omtrent financieel resultaat en vermogenspositie. 
De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, een eerste medewerker financiële administratie, medewerkers 
financiële administratie en medewerkers financieel administratieve ondersteuning. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verricht boekhoudkundige en financieel administratieve werkzaamheden door: 
• het controleren van inkomende facturen, deze coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en 

zorgen voor een tijdige betaling; 
• het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
• het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
• het bewaken van vastgestelde budgetten; 
• het zorgen voor een archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
• het zorgdragen voor de inning van leerlingenbijdragen, lesgelden, contributie schoolvereniging, 

kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds en dergelijke en het verzenden van nota's hiertoe en 
zo nodig rappelleren; 

• het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen. 
2. Verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling door: 
• het periodiek samenstellen van inkomsten- en uitgavenoverzichten, al dan niet per onderwijssoort, locatie of 

afdeling; 
• het verstrekken van financiële gegevens ten behoeve van het opstellen van de begroting en/of 

deelbegrotingen en meerjarenramingen; 
• het mede samenstellen van onderdelen van de jaarrekening. 
3. Bereidt rapportages omtrent financieel resultaat en vermogenspositie aan de (centrale) directie voor door: 
• het controleren op juistheid en volledigheid van financieel-economische cijfermatige informatie en het zo 

nodig aanbrengen van correcties; 
• het afstemmen op elkaar van financiële deeladministraties; 
• het signaleren van verschillen tussen het vastgestelde budget en de ingediende rekeningen, het bespreken 

van de mogelijke oorzaken met de budgethouders en het doen van aanbevelingen ter bijsturing. 
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Eerste medewerker financiële administratie 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de eerste medewerker financiële administratie is verantwoording schuldig aan het hoofd afdeling financiën 

voor wat betreft boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, de rapportages betreffende 
resultaat en vermogenspositie en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 
begrotingssamenstelling; 

• de eerste medewerker financiële administratie werkt binnen de voor de financiële administratie geldende 
regels en voorschriften, van belang voor de correcte verwerking van financiële gegevens en de afstemming 
van financiële deeladministraties op elkaar; 

• de eerste medewerker financiële administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van verschillen tussen 
budget en ingediende rekeningen, bij het bewaken van budgetten en bij het samenstellen van inkomsten- en 
uitgavenoverzichten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de financiële wet- en regelgeving en van richtlijnen op het gebied van financieel beheer; 
• kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures en 

vaardigheid in het hanteren ervan; 
• vaardigheid in het opstellen van managementoverzichten. 

 
6. Contacten 
• met medewerkers binnen en buiten de afdeling om informatie in te winnen in het kader van op te stellen 

managementrapportages, met budgethouders om te attenderen op over- c.q. onderschrijding om toelichting 
te geven op gesignaleerde verschillen tussen budget en ingediende rekeningen en het bespreken en 
aangeven van mogelijke oplossingen; 

• met medewerkers van decentrale administraties om procedures en werkwijze af te stemmen. 
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Facilitair beheerder 6 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 
Functienaam   facilitair beheerder 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau 
FUWASYS-advies  6 - IId 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   32232 23223 22 33 
Somscore   34 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    30-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de OOP werkterreinen van een (onderdeel) van een 
scholengemeenschap. De facilitair beheerder heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en 
onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van de school, het (laten) 
verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen. 
De facilitair beheerder is onder verantwoordelijkheid van de lokale directie belast met het coördineren en 
verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud en met het aansturen van 
overige conciërges en facilitair personeel. 
Op de locatie kunnen de volgende functies voorkomen m.b.t. facilitaire zaken: technisch medewerker(s), 
(hoofd)conciërge(s), conciërge(s), kantinebeheerder/medewerker(s) en eventueel ander uitvoerend 
ondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten; 
• het eventueel aanleveren van gegevens t.b.v. van kostencalculaties; 
• het, binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen ten behoeve 

van de inventaris; 
• het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het signaleren van noodzakelijke 

vervanging en reparatie; 
• het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en 

terreinen; 
• het aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan en het na vaststelling van de lokale directie 

zorgdragen voor de uitvoering ervan; 
• het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en 

terreinen over geleverde of gewenste goederen, het aanvragen van offertes; 
• het uitvoeren van het energiebeheer op de locaties; 
• het uitvoeren van sleutelbeheer en pasjesbeheer binnen de locatie. 
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2. Het uitvoeren van conciërgetaken, o.a. 
Draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) door: 

• het beheer van alle sleutels, codes e.d; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen); 
• het opnemen, desgewenst doorverbinden, en beantwoorden van de telefoon conform vooraf gemaakte 

afspraken, o.a. door het maken van notities; 
• het noteren van absenten; 
• het uitvoeren van inkoopopdrachten; 
• het ophalen en wegbrengen van de post; 
• het kopiëren van lesmateriaal; 
• het signaleren van schoon te maken onderdelen; 
• het zelfstandig oplossen of aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d; 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
3. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw, installaties en apparatuur en aan de 

inventaris door: 
• het periodiek controleren van gebouw en inventaris; 
• het opsporen en (laten) opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
• het controleren van de beveiliging van het gebouw en zorgdragen voor de werking van het alarmsysteem en 

de verlichting; 
• het (laten) onderhouden van sanitaire installaties; 
• het zo nodig inschakelen van in- en externe technici voor het opheffen van storingen en het toezien op de 

door technici verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
• het adviseren m.b.t. vervanging van apparatuur, installaties, inrichting en onderhoud van het gebouw in 

overleg met de centrale afdeling facilitaire zaken. 
4. draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door: 
• het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers; 
• het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; 
• het aansturen van eventuele overige medewerkers t.a.v. facilitaire zaken; 
• het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden. 
5. overige werkzaamheden van gelijk niveau, bijv: 
• het regelen van de verhuur van het gebouw; 
• het maken van afspraken over aantallen, tijdsduur, kosten etc; 
• het organiseren van door de school te leveren faciliteiten (personeel en materieel). 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de facilitair beheerder is verantwoording schuldig aan de lokale directie over het dagelijks beheer van de 

gebouwen, over de efficiency en de gevolgde aanpak voor de ondersteuning, over de naleving van afspraken 
en over het tijdstip en de wijze waarop de conciërge-, kantine- en schoonmaakwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 

• de facilitair beheerder werkt binnen het kader van het jaarlijkse onderhoudsplan en het kader van de 
jaarlijkse begroting van de inventaris, vastgesteld door de centrale directie. De facilitair beheerder verricht 
werkzaamheden binnen veiligheidsvoorschriften, inspectierichtlijnen en technische voorschriften. 

• de facilitair beheerder neemt beslissingen over de uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling, over 
de inkoop van materialen en diensten, bij het beheer van de gebouwen, bij het uitvoeren van de technische 
en ondersteunende diensten, bij het zorgdragen voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door 
anderen en bij het optreden in conflictsituaties tussen leerlingen. 

•  
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5. Kennis en vaardigheden 
• (vaktechnische) kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en 

onderhoud van schoolgebouwen; 
• kennis van relevante regels en voorschriften op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van 

het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen; 
• kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen, apparaten en installaties; 
• kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen; 
• vaardigheden in het aan sturen van derden (coachen, functioneringsgesprekken e.d.) 
• vaardigheid in het aansturen van leerlingen; 
• vaardigheid in het optreden bij verstoringen; 
• technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties; 
• kennis van PC's en diverse specifieke programma's; 
• kennis van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties; 
• kennis van BHV/levensreddende 1e hulp. 

 
6. Contacten 
• met schoolleiding en docenten over gedrag van leerlingen en om informatie uit te wisselen. 
• met medewerkers binnen de locatie om afstemming te krijgen over de te verrichten werkzaamheden. 
• met conciërges, medewerkers catering, onderhoud en schoonmaak voor aansturing en overleg. 
• met centrale gebouwencoördinator en inventarisbeheerder om de voortgang te bespreken en de door de 

directie aangegeven centrale richtlijnen te bespreken. 
• met aannemers, leveranciers en fabrikanten over leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te 

leveren materialen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken. 
• met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de Arbo-coördinator/-dienst over de te verrichten 

werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende regels en voorschriften om tot afstemming 
te komen. 

• met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking van de gebouwen 
om afspraken te maken en informatie uit te wisselen. 

• met de directie over de te verrichten werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende 
regels en voorschriften om tot afstemming te komen. 
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Groepsleerkracht praktijkonderwijs 10 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Groepsleerkracht praktijkonderwijs 
Organisatie   St. Scholengroep Chr. Onderwijs 
Onderdeel   Sector Praktijkonderwijs 
Salarisschaal   10 
Indelingsniveau   IVc 
FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Docenten 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   43343 43333 33 33 
Somscore   45 
Datum    13-02-2006 
Versie    2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor praktijkonderwijs of een sector voor 
praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een 
zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen 
doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder andere assisterend niveau. 
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens en een leerachterstand van 
minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig 
is. Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de regionale arbeidsmarkt en voor te 
bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving. De groepsleraar is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het praktijkonderwijs en het begeleiden van de leerlingen, betrekt de omgeving bij de 
gedragsbeïnvloeding van de leerling, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en 
schoolorganisatie en verzorgt een of meer vormen van specifieke begeleiding. De school/sector voor 
praktijkonderwijs kent een (sector)directie, groeps- en vakleraren, gespecialiseerd ondersteunend en 
onderwijsondersteunend personeel en secretarieel, administratief en facilitair medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktijkonderwijs en het begeleiden van leerlingen door: 
• het ontwikkelen van een leertraject/leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de 

leerling; 
• het daartoe zo nodig ontwikkelen van eigen lesmateriaal; 
• het bij de leerlingen tot ontwikkeling brengen van 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); 

• het gedurende een schooljaar lesgeven aan en begeleiden van groepen leerlingen; 
• het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; 
• het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele 

achtergronden; 
• het structureren en coördineren van de activiteiten van individuele leerlingen en leerlingengroepen; 
• het begeleiden/coachen van onderwijsondersteunende medewerkers; 
• het diagnosticeren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, het mede opstellen van 

handelingsplannen, het bespreken van de voortgang ervan in een (begeleidings)team; 
• het met de ouders bespreken van de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen; 
• het onderhouden van contacten met gespecialiseerde ondersteuning (zorgteam) en andere betrokkenen; 
• het bijhouden van de werkdossiers/leerlingendossiers van de eigen groep. 
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2. Betrekt de omgeving bij de opvang en begeleiding van leerlingen door: 
• het met de gespecialiseerde ondersteuning bespreken van de (gedrags)ontwikkeling van leerlingen; 
• het consulteren van en het verwerken van adviezen van deskundigen zoals jeugdarts, orthopedagoog, 

logopedist, schoolmaatschappelijk werk en interne begeleiding; 
• het bespreken van de voortgang, ontwikkeling en problemen van de leerling met 

ouders/verzorgers/deskundigen; 
• het kunnen aangeven van de eigen mogelijkheden en beperkingen (kwaliteiten) met betrekking tot het 

uitvoeren van de gewenste taken; 
• het zich op de hoogte houden van maatschappelijke ontwikkelingen en er bij de uitvoering van onderwijs en 

begeleiding op inspelen. 
3. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, de onderwijsontwikkeling en de organisatie door: 
• het bijdragen aan de ontwikkeling van het (meerjaren) onderwijsplan; 
• het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend 

op de onderwijsdoelen; 
• het leveren van bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's; 
• het leveren van bijdragen aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; 
• het zich op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen voor het praktijkonderwijs en het bijdragen aan 

de vertaling daarvan naar pedagogisch verantwoorde en didactische werkvormen en leeractiviteiten; 
• het actief participeren aan teamvergaderingen; 
• het mede organiseren van buitenschoolse activiteiten; 
• het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk 

ontwikkelingsplan. 
4. Stuurt onderwijsondersteunende medewerkers aan. 
5. Verzorgt in voorkomende gevallen een of meer vormen van specifieke begeleiding (stagebegeleiding, 

naschoolse begeleiding, remedial teaching, loopbaanbegeleiding en dergelijke). 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de groepsleraar praktijkonderwijs legt verantwoording af aan de (sector)- directie/afdelingsleiding over de 

uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen conform de leerdoelen en over de kwaliteit van 
de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling. 

• de groepsleraar praktijkonderwijs verricht de werkzaamheden binnen de onderwijswet- en regelgeving, 
leerdoelen en beleidslijnen van de school/sector en van de afdeling. 

• de groepsleraar praktijkonderwijs neemt beslissingen bij de aanpak van het oplossen van (nieuwe) 
problemen, de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen en de bijdragen aan de 
onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling. 

 
5. Kennis en vaardigheden 

De groepsleraar praktijkonderwijs beschikt over: 
• gespecialiseerde didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 
• kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; 
• kennis van het praktijkonderwijs; 
• inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de eigen school/sector/afdeling; 
• inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties en 

bedrijfsorganisaties; 
• kennis van en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders/verzorgers van verschillende culturele 

achtergronden; 
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
• vaardigheid in het samenwerken met andere disciplines in een multidisciplinair team; 
• vaardigheid in het coördineren en uitvoeren van specifieke vormen van begeleiding. 
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6. Contacten 
De groepsleraar praktijkonderwijs onderhoudt contacten met: 

• leerlingen om opdrachten en leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen tebespreken 
• de (sector)directie/afdelingsleiding over begeleiding/coaching van de onderwijsondersteuner(s) en over de 

voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners, om tot nadere afspraken te komen; 
• ouders/verzorgers om de voortgang, ontwikkeling en gedragsproblemen van leerlingen te bespreken en 

medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gewenste gedrag van de leerling; 
• bedrijven/hulpverleners/specialisten over de diagnose en problematiek van leerlingen om informatie uit te 

wisselen en tot afstemming en oplossingen of een verbeterde pedagogische en didactische aanpak te 
komen. 



 

 76 

Hoofd facilitaire dienst pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   hoofd afdeling facilitaire dienst 
Organisatie   Agnietencollege / Ichthuscollege 
Onderdeel   Centraal bureau 
Salarisschaal   10 
Indelingsniveau   IVc 
FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   43343 43334 33 43 
Somscore   47 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    27-04-2004 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs is het bestuurlijk samenwerkingsverband van scholen voor 
voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Zwolle en Kampen. De stichting ondersteunt het Agnieten College, 
het Ichthus College en de Boog bij het verzorgen van onderwijs. In de scholen volgen bijna 7000 leerlingen 
onderwijs en werken ruim 800 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ongeveer 40 miljoen Euro. 
 
Het College van Bestuur heeft de ambitie de scholen van de stichting verder te ontwikkelen in de richting van een 
lerende en professionele organisatie. In de organisatie wordt ondernemerschap gestimuleerd en worden ambities 
en drives van medewerkers betrokken bij het plan voor de toekomst. Belangstelling voor mensen, sturen op 
ontwikkeling en resultaten gaan hand in hand. 
De stichting wordt bestuurd door een driehoofdig College van Bestuur en kent een centrale dienst waar in vier 
stafafdelingen 30 medewerkers werken. De centrale dienst ondersteunt het College van Bestuur en 5 integraal 
managers. De vier stafafdeling worden geleid door een eigen hoofd dat verantwoordelijk is voor de processen en 
producten van de afdeling. Een controller controleert de afdelingen en verbindt en coördineert de 
hoofdprocessen. 
De facilitaire dienst heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en onderhouden van 
gebouwen, het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon-, 
kantine- en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen en diensten.  
Het hoofd facilitaire dienst is onder verantwoordelijkheid van het CvB belast met het adviseren van het CvB en 
het integraal management, het coördineren en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, 
beheer en onderhoud en het leidinggeven aan de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd en 
een eerste medewerker. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Adviseert het CvB en het integraal management op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• het ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de 

(technische) inrichting ervan; 
• het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische 

haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader 
onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan het CvB en het 
integraal management. 
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Hoofd afdeling facilitaire dienst 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
2. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten; 
• het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers 

van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten; het, binnen de door de 
controller gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en 
schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, etc.); 

• het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en het, na 
goedkeuring door de controller, zorgdragen voor de uitvoering ervan; 

• het zorgdragen voor de uitvoering van Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van schoolgebouwen en 
het in dat kader onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer. 

3. Geeft leiding aan de facilitaire dienst door: 
• het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden; 
• het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden; 
• het beheren van het budget van de facilitaire dienst. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het hoofd facilitaire dienst is verantwoording schuldig aan het CvB voor wat betreft de gerealiseerde 

huisvesting en inrichting, voor het gebouwenbeheer en voor de kwaliteit van de adviezen aan het integraal 
management en de controller. 

• het hoofd facilitaire dienst werkt binnen het kader van het meerjaren onderhoudsplan en het 
meerjareninvesteringsplan dat is vastgesteld door het CvB, relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en 
inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten en het opstellen van 
inkoop- en onderhoudscontracten; technische en budgettaire aspecten die van belang zijn bij het beoordelen 
van vernieuwings- of vervangingsaanvragen van gebruikers; 

• het hoofd facilitaire dienst neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen (onder meer over het 
aanbesteden van werkzaamheden aan derden en over nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en (technische) 
inrichting van gebouwen) aan het CvB, over de planning en uitvoering van de werkzaamheden van de 
afdeling alsmede over de inkoop van materialen en diensten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van 

schoolgebouwen; 
• kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud 

van schoolgebouwen; 
• kennis van de Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving; 
• kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 

materiaalspecificaties; 
• vaardigheid in het beoordelen van de financiële- en technische consequenties van onderhoudsprojecten en 

van vernieuwings- of vervangingsaanvragen; 
• vaardigheid in het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en fabrikanten; 

 
6. Contacten 
Het hoofd van de afdeling rapporteert rechtstreeks aan het CvB en de controller en onderhoudt contacten met: 
• met hoofden van andere afdelingen om te komen tot afstemming en coördinatie tussen de verschillende 

afdelingen; 
• met interne gebruikers over gebruikerswensen om deze af te kunnen zetten tegen de mogelijkheden, 

randvoorwaarden en het organisatiebelang; 
• met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om 

te onderhandelen over aan te besteden projecten; 
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Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
• met leveranciers en fabrikanten over prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te leveren 

goederen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken; 
• met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om tot een zo gunstig 

mogelijke afhandeling te komen; 
• met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de ARBO-coördinator/-dienst over de te verrichten 

werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en regelgeving om tot afstemming te 
komen; 

• met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking van de gebouwen 
om afspraken te maken en informatie uit te wisselen. 
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Hoofd Financiën en Facilitaire Zaken 12 nv 
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1. Functie-informatie 
Functienaam   Hoofd Financiën en Facilitaire Zaken 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   12 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën en facilitaire zaken van de centrale dienst van de 
Stichting Scholengroep Christelijk onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van Bestuur en de 
integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. SSCO bevindt zich in een organisatie 
ontwikkelingstraject waarbij een verschuiving plaats vindt van een hiërarchische naar een transactionele 
netwerkorganisatie. Daarbij zijn teams georganiseerd rond de pedagogische relatie met leerlingen. Met de 
huidige organisatie die georganiseerd is rond onderwijsaanbod kan SCO niet langer voldoen aan de eisen van de 
afnemers van ons onderwijs.  
De missie en de visie op leren is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van iedereen die bij deze groep scholen  
hoort. SCO staat voor de grote uitdaging te evolueren van een gesloten onderwijsorganisatie maar een open  
netwerkorganisatie die verbindend leren organiseert, faciliteert en evalueert. Deze veranderende onderwijsvisie 
en organisatiekanteling vraagt om een adequaat financiële en facilitaire ondersteuning. De toename van nieuwe 
ICT en netwerkstructuren hebben veranderingen tot gevolg voor de wijze waarop het onderwijs ingericht wordt. 
De hoofden (P&O, F&F en A&I) zijn samen verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van middelen 
binnen SSCO. 
De afdeling financiën en facilitaire zaken ondersteunt het CvB en de directie op het gebied van de 
begrotingsvoorbereiding en uitvoering, de administratieve organisatie en voert de financiële administratie. Het 
hoofd financiën en facilitaire zaken coördineert de jaarlijkse financiële cyclus van de scholengroep bestaande uit 
de begrotingsvoorbereiding, rapportage en het opstellen van de jaarrekening, beheert de financiële middelen, de 
salarisadministratie (op termijn), de organisatie rondom facilitaire zaken en geeft leiding aan de afdeling financiën 
en facilitaire zaken met als doel de continuïteit en financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen en te 
optimaliseren. Hiertoe is een goede samenwerking met de overige hoofden en de controller van groot belang. 
De afdeling financiën/facilitair bestaat uit een hoofd, een eerste medewerker financiën, medewerkers financiële 
administratie, receptionistes en op termijn medewerkers salarisadministratie, coördinator gebouwen,  
medewerkers facilitaire zaken. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Beleid en Advies 

Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het instrumentarium ten behoeve van de facilitaire zaken 
en financieel economische bedrijfsvoering en het toezien op een effectieve en efficiënte uitvoering ervan. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het adequaat inrichten van de afdeling en de processen zodanig dat de organisatie blijvend voldoet aan de 
eisen die de interne en externe omgeving aan de dienstverlening stelt; 

• het formuleren en geven van financiële richtlijnen en randvoorwaarden met betrekking tot het voeren van een 
adequate financiële administratie; 

• het in afstemming met collega hoofden en controller optimaliseren van (afdelingsoverschrijdende) 
werkprocessen; 

• het bijhouden van relevante (wettelijke) ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren beleid 
op het gebied van financieel economische zaken en facilitaire zaken; 
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• het ontwikkelen van kaders, raamcontracten en mantelovereenkomsten ten behoeve van het 

professionaliseren van inkoop en facilitaire dienstverlening; 
• het optimaliseren van de organisatie rondom facilitaire zaken binnen de organisatie; 
• het adviseren en verlenen van ondersteuning bij de calculatie van bijv. huisvestings-, inkoopprojecten; 
• het overleggen en adviseren over financiële constructies en contracten; 
• een bijdrage leveren aan het financieel-economisch beleid en ken- en stuurgetallen van de Stichting 

Scholengroep Christelijk Onderwijs; 
• het adviseren van hoofden, rectoren en CvB over de financiële consequenties van beleidsvoornemens. 
2. Financieel Economisch Beheer 

Het ontwikkelen en actualiseren van de financiële administratieve organisatie. Voorbeeldactiviteiten: 
• het coördineren en adviseren bij de verzamelen en analyse van financiële gegevens ten behoeve van een 

effectieve en efficiënte bedrijfsvoering; 
• het belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor het voeren van een juiste financiële administratie, 

debiteuren- en crediteurenbewaking en salarisadministratie; 
• het bewaken van de liquiditeitspositie van de organisatie; 
• het coördineren van alle geld-, bank en fiscale transacties van de organisatie binnen de vastgestelde kaders 

en richtlijnen; 
• het beheersen van de financiële activiteiten binnen de instelling, onder meer door vergelijking van uitvoering 

versus budget/planning, het signaleren van afwijkingen, het aangeven van oorzaken en de totstandkoming 
van verantwoordingen; 

• het tijdig signaleren van knelpunten en afwijkingen in relatie tot de gemaakte afspraken en doelstellingen; 
• het beoordelen van de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en de naleving van 

randvoorwaarden; 
• het doen van voorstellen ten aanzien van financieringen, investeringen en overig financieel beheer; 
• het adviseren tot het nemen van maatregelen ter beheersing van kosten; 
• het analyseren van de bedrijfseconomische - en financiële doelmatigheid en het doen van voorstellen ter 

verbetering. 
3. Begrotingen 

Is belast met en verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de jaarlijkse (ontwerp) begroting. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het binnen de vastgestelde (wettelijke) kaders en richtlijnen voorbereiden van de meerjarenbegroting, 
begroting, geconsolideerde jaarrekening en financieel jaarverslag van de organisatie; 

• het geven van richtlijnen en ondersteuning aan de hoofden, rectoren en het CvB bij de opstelling van de 
(deel)begrotingen; 

• het beoordelen van de financiële rapportage op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen; 
• het tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op 

budgettaire consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen; 
• het opstellen van meerjarenplanning voor inventaris en onderhoud gebouwen. 
4. Informatievoorziening, rapportages 

Het gevraagd en ongevraagd leveren van transparante en correcte (financiële) rapportages. 
• het (laten) verzorgen van een periodieke, adequate (financiële) verslaggeving. 
• het optimaliseren van informatievoorziening ten behoeve van een transparante, efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering en optimale ondersteuning voor besluitvormingsprocessen. 
5. Kwaliteitszorg 
• het bijdragen aan bevorderen van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. 
• het mede formuleren en beoordelen van stuurinstrumenten. 
• het toetsen of en in hoeverre het vastgestelde financiële beleid is gerealiseerd, het adviseren hierover. 
• het opstellen van discussie- en beleidsnota´s over aanpassingen en bijstellingen van te voorziene lange 

termijn. 
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6. Relatiebeheer 

Het opbouwen en onderhouden van externe relaties en opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden 
zodat aanbod- en afzetmogelijkheden van SSCO optimaal benut en uitgebreid kunnen worden. 

• het opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden met externe partners. 
• het zodanig professionalisering van de diensten dat de dienstverlening ter beschikking gesteld kan worden  

aan externe relevante partners. 
• het zorgdragen voor het opstellen en nakomen van resultaatafspraken en dienstverleningsvoorwaarden met 

relevante partners. 
7. Leidinggeven 

Geeft leiding aan de afdeling financiën en facilitaire zaken (incl. receptie). 
• het op adequate wijze plannen en organiseren van de werkzaamheden van de afdeling. 
• het begeleiden en uitvoeren van interne veranderingsprocessen binnen de afdeling met de overige hoofden 

en CvB in stand houden en bewaken van een adequate organisatiestructuur. 
• het evalueren van de werkwijze en het functioneren van de afdeling en haar medewerkers en het in 

samenspraak met collega hoofden, controller en CvB doorvoeren van verbeteringen daar in. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het hoofd financiën en facilitaire zaken is verantwoording schuldig aan het college van bestuur voor wat 

betreft de inhoud van de beleidsadviezen, voor de voorstellen voor de begroting en meerjarenramingen. 
• voor het toezicht op de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en het financiële beheer en het leidinggeven 

aan de afdeling financiën en facilitaire zaken. 
• het hoofd financiën en facilitaire zaken werkt binnen beleidslijnen van de directie van de 

scholengemeenschap, financiële en fiscale wet- en regelgeving, richtlijnen en leidraden voor het financiële 
beheer die van belang zijn voor de op te stellen begroting, de inhoud van de beleidsadviezen en voor de  
uitvoering van het financieel beheer en salarisadministratie. Op dit laatste is ook de privacy wetgeving en de 
Wet op Persoonsgegevens van belang. 

• het hoofd financiën en facilitaire zaken neemt beslissingen bij het opstellen van de voorstellen voor de 
begroting en meerjarenramingen van de scholengemeenschap, bij het beoordelen van beleidsvoornemens 
van de sectoren en bij het formuleren van financieel-economische adviezen. en de inrichting, wijze van 
leidinggeven aan en positionering van de afdeling financiën en facilitaire zaken. 

• het hoofd financiën heeft de bevoegdheid bankopdrachten te ondertekenen en betalingen te doen conform  
de afspraken. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces binnen  

Scholengemeenschap. 
• inzicht in consequenties van macro-economische ontwikkelingen. 
• inzicht in taak en werkwijzen van onderwijsinstellingen. 
• inzicht in de beleidsterreinen van de scholengemeenschap en in financieel-economische, organisatorische 

en bestuurlijke context en de consequenties daarvan; 
• managementvaardigheden. 
• vaardigheid om het begrotingsproces binnen de scholengemeenschap daarop af te stemmen. 
• vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering. 
• vaardigheid in het analyseren en beoordelen van beleidsvoornemens. 
• vaardigheid in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financieel beheer en in het 

optimaliseren van dat beheer binnen de organisatie. 
• vaardigheid in het onderhandelen, opstellen en afsluiten van contracten. 
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6. Contacten 
• met college van bestuur over (financiële) consequenties van beleidsvoorstellen. 
• met college van bestuur over de financiële positie van de organisatie. 
• met rectoren over begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om af te stemmen en te komen tot adviezen 

over eventuele bijstellingen van de begroting of de inrichting van het beheer. 
• met collega-hoofden van de ondersteunende afdelingen en rectoren van de scholen over 

begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om te komen tot samenvoeging van concept- deelbegrotingen 
in de ontwerpbegroting en over de uitvoering en evaluatie om overleg te voeren en indien noodzakelijk te 
komen tot bijstelling van de begrotingscyclus. 

• met derden (bijv.banken, fiscus, accountant) over financieel-economische aangelegenheden om informatie te 
geven en afspraken te maken. 

• met derden (leveranciers) over dienstverlenings-, raamcontracten. 
• met de controller om activiteiten af te stemmen en stuurinstrumenten te ontwikkelen. 
• met collega hoofden en controller of het optimaliseren van de dienstverlening en werkprocessen binnen het 

centrale kantoor. 
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1. Functie-informatie 
 

Functienaam   hoofd Informatievoorziening en Automatisering 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> ICT 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44443 44434 43 43 
Somscore   52 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    26-03-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering van de centrale 
dienst van de Stichting Scholengroep Christelijk onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van 
Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. 
SSCO bevindt zich in een organisatie ontwikkelingstraject waarbij een verschuiving plaats vindt van een 
hiërarchische naar een transactionele netwerkorganisatie. Daarbij zijn teams georganiseerd rond de 
pedagogische relatie met leerlingen. Met de huidige organisatie die georganiseerd is rond onderwijsaanbod 
kan SCO niet langer voldoen aan de eisen van de afnemers van ons onderwijs. De missie en de visie op leren is 
het vertrekpunt voor de ontwikkeling van iedereen die bij deze groep scholen hoort.  
SCO staat voor de grote uitdaging te evolueren van een gesloten onderwijsorganisatie maar een open 
netwerkorganisatie die verbindend leren organiseert, faciliteert en evalueert. Deze veranderende onderwijsvisie 
en organisatiekanteling vraagt om een passend I&A beleid om deze organisatieverandering adequaat te kunnen 
ondersteunen en de bedrijfsprocessen en onderwijsprocessen efficiënt en effectief te laten verlopen. SCO is 
hierbij niet alleen afhankelijk van goede voorzieningen maar ook van professionele ondersteuning. De hoofden 
(POC, F&F en I&A) zijn samen verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van middelen binnen 
SSCO. 
Het hoofd Informatievoorziening en Automatisering initieert, ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied 
van Informatievoorziening en Automatisering en de daarbij behorende instrumenten; adviseert het College van 
Bestuur en het management van de decentrale scholengemeenschappen bij veranderingstrajecten, geeft 
uitvoering aan het I & A beleid, draagt zorg voor de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de ICT 
faciliteiten, draagt zorg voor de aanschaf en het beheer van ICT middelen, evalueert de uitvoering van het 
vastgestelde beleid en geeft leiding aan de afdeling. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering kan 
bestaan uit een hoofd, medewerkers I&A, systeem- en applicatiebeheerders, service- en werkplekmedewerkers, 
ontwikkelaar(s). 
 

3. Werkzaamheden 
1. Beleid 

Het actief vertalen van de eisen die aan een moderne onderwijsorganisatie gesteld worden naar een modern 
Automatiseringsbeleid en Informatiestrategie. 

• het doen van voorstellen voor het ICT-rijk maken van leeromgevingen. 
• het bijhouden van relevante ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren I&A beleid. 
• het ontwikkelen van een samenhangend pakket van I&A diensten. 
• het ontwikkelen van kaders, standaarden, raamcontracten en mantelovereenkomsten ten behoeve van het 

professionaliseren van het beheer , uniformiteit en aanschaf van ICT producten. 
• het in afstemming met collega hoofden en controller optimaliseren van (afdelingsoverschrijdende) 

werkprocessen. 



 

 84 

hoofd Informatievoorziening en Automatisering 
 

FUWA-VO Sessie 
 
• het initiëren van nieuw of aangepast beleid op basis van gesignaleerde behoeften of verbeterpunten. 
• het opstellen van informatieplannen ter ondersteuning van de transparantie en efficiency door een adequate 

inrichting van informatiesystemen en rekening houdend met de informatiebehoefte van de klanten. 
• het zorgdragen voor het opstellen en uitvoering (doen) geven en evalueren van het I&A jaarplan aan de hand 

van een apparatuurplan, beheerplan en activiteitenplan. 
• het bepalen van kwaliteitsnormen voor de opzet en uitvoering van projecten. 
• het in overleg met CvB afspreken van relevante Key Performance Indicatoren. 
2. Advies 
• het adviseren van het management over een adequate en integrale inrichting van informatiesystemen. 
• het adviseren van CvB over aanbesteding van werkzaamheden, diensten en leveringen. 
• het adviseren van hoofden, rectoren en CvB over de I&A consequenties en mogelijkheden ter ondersteuning 

van beleidsvoornemens of aanschaf van software en overige ICT-producten. 
• het in overleg met gebruikers vertalen van functionele eisen in programma´s van eisen en geïntegreerde 

oplossingen. 
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van CvB, rectoren en hoofden over minimale eisenpakketten en 

aandachtspunten bij de aanschaf van nieuwe ICT-producten of inrichting van digitale media. 
• het adviseren van het CvB en management over de wijze waarop ICT zo optimaal mogelijk kan worden 

ingezet ten aanzien van alle bedrijfsvoering- en onderwijsprocessen. 
3. Ontwikkeling en Innovatie 
• het vertalen van relevante ontwikkelingen en SCO strategie naar instrumenten en producten. 
• het anticiperen op ontwikkelingen en het beoordelen van de toepasbaarheid voor SCO. 
• het reconstrueren van informatiesystemen op grond van nieuwe technologische inzichten en ontwikkelingen 

en/of klantbehoefte. 
• het doen van voorstellen voor vernieuwing op basis van ontwikkelingen op ICT gebied en op het gebied van 

onderwijstoepassingen en bedrijfsprocessen. (bijv. digitale leeromgeving). 
• het met klanten opstellen van het gewenste kwaliteitsniveau van de dienstverlening en het evalueren ervan. 

(beslisdocumenten). 
• het zorgdragen voor de totstandkoming of vernieuwing van de informatiehuishouding met betrekking tot 

zowel organisatorische, functionele als technische aspecten. 
• het doen van voorstellen voor de optimale benutting van de I&A voorzieningen eventueel door ook externe 

klanten te bedienen. 
• het onderzoeken van mogelijkheden om applicaties en gegevensbanken slim te koppelen. 
4. I&A Beheer en Uitvoering 
1. Het (doen) zorgdragen voor de aanschaf, uitvoering, professionalisering en verbetering van ICT-producten 
2. (inclusief telecommunicatie) en beheer.  
• inventariseren van alle ICT producten die in gebruik zijn en doen van voorstellen ter standaardisering. 
• professionaliseren en uniformeren inkoopprocedure ICT producten. 
• het opstellen van procedures of processen om het beheer zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen 

(ITIL). 
• het (doen) zorgdragen voor de beschikbaarheid, functionaliteit en toegankelijkheid van ICT producten. 
• het (doen) zorgdragen voor een adequate ondersteuning van gebruikers van ICT producten. 
• het (doen) zorgdragen voor een transparante en gestandaardiseerde inkoop van ICT producten. 
• het (doen) zorgdragen voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en storingsoplossing. 
• het (doen) zorgdragen voor beheer en onderhoud van de infrastructuur. 
• het (doen) beheren van informatiesystemen (bijv. Magister) ter ondersteuning van onderwijs- en 

bedrijfsvoeringprocessen. 
5. Informatiemanagement 
• Het (doen) zorgdragen voor een zodanige toestand van de informatievoorziening dat deze blijft voldoen aan 

de vastgelegde (functionele en prestatie) eisen enerzijds en de behoeften van de gebruikers anderzijds. 
• het afstemmen van uniforme gegevensdefinities. 
• het (doen) bewaken architectuur principes. 
• het zorgdragen voor een adequate infrastructuur. 
•  het (doen) inventariseren van de informatiebehoefte. 
•  het automatiseren van ´papieren´ processen (workflow). 
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6. Kwaliteitszorg 
• kwaliteitszorg en planning & control. 
• het toetsen of en in hoeverre het vastgestelde I&A beleid is gerealiseerd, het adviseren hierover en het 

opstellen van adviezen over de bijstelling van beleid. 
• het opstellen van discussie- en beleidsnota´s over aanpassingen en bijstellingen van te voorziene lange 

termijn. 
• het opstellen van beslisdocumenten. 
7. Managementinformatie 
• het mede bepalen van de key performance indicatoren en opstellen van de I&A begroting. 
• het gevraagd en ongevraagd leveren van transparante en correcte rapportages omtrent bijv. 

leerlingenadminstratie. 
• het rapporteren over verrichte werkzaamheden, activiteiten en behaalde resultaten. 
• het optimaliseren van informatievoorziening ten behoeve van een transparante, efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering en optimale ondersteuning voor besluitvormingsprocessen. 
8. Relatiebeheer 

Het opbouwen en onderhouden van externe relaties en opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden 
zodat aanbod- en afzetmogelijkheden van SSCO optimaal benut en uitgebreid kunnen worden. 

• het opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden met externe partners. 
• het zodanig professionalisering van de diensten dat de dienstverlening ter beschikking gesteld kan worden 

aan externe relevante partners. 
• het zorgdragen voor het opstellen en nakomen van resultaatafspraken en dienstverleningsvoorwaarden met 

relevante partners. 
9. Leidinggeven aan afdeling en projecten: 

Geeft leiding aan afdeling en projecten door 
• het aansturen en monitoren van de I &A dienstverlening en I&A uitvoering. 
• opstellen van projectplannen en monitoren van de uitvoering met specificatie van opbrengsten, benodigd 

budget en tijd. 
• samenwerken met collega´s van verschillende disciplines. 
• het bewaken van de uitputting van de I&A begroting. 
• het zorgdragen voor een professioneel functionerende I&A afdeling. 
• het professionaliseren van de I&A functie binnen de SCO organisatie. 
• het op adequate wijze plannen en organiseren van de werkzaamheden van de afdeling. 
• het begeleiden en uitvoeren van interne veranderingsprocessen binnen de afdeling met het met de overige 

hoofden en CvB in stand houden en bewaken van een adequate organisatiestructuur. 
• het evalueren van de werkwijze en het functioneren van de afdeling en haar medewerkers en het in 

samenspraak met collega hoofden en CvB doorvoeren van verbeteringen daar in. 
• het afstemmen met management over de gewenste dienstverleningsniveau. 
• het aansturen van SSCO brede I&A projecten en veranderingstrajecten. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het hoofd Informatievoorziening en Automatisering is verantwoording schuldig aan het college van bestuur 

voor wat betreft de ontwikkeling en implementatie van het Informatievoorziening- en Automatiseringsbeleid 
en het bijbehorende instrumentarium en de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de 
voorzieningen en het leidinggeven aan de afdeling I&A.  

• het hoofd Informatievoorziening en Automatisering werkt binnen door het CvB vastgestelde strategische 
beleidskaders en met het CvB en klanten gemaakte resultaatafspraken, CAO kaders, wettelijke kaders.  

• het hoofd I&A neemt beslissingen over het ontwikkelen en implementeren van een meerjaren I&A beleid, de 
inhoud van de voorstellen/adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van I&A beleid 
binnen de stichting en het niveau van de dienstverlening en de inrichting, wijze van leidinggeven aan en 
positionering van de afdeling I&A. 
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5. Kennis en vaardigheden 
• brede kennis van de (management)informatie, - bedrijfskunde en ICT. 
• inzicht in het primaire proces van het onderwijs en de ondersteunende (bedrijfsvoerings) systemen en ICT 

omgevingen. 
• vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van beleid en de daaruit volgende plannen. 
• vaardigheid in het voeren van onderhandelingen met leveranciers. 
• adviesvaardigheden. 
• analytisch vermogen. 
• sociale en communicatieve vaardigheden. 
• managementvaardigheden. 
• organisatiesensitiviteit. 
• onderhandelingsvaardigheden. 
• ondernemerschap. 

 
6. Contacten 
• met het CvB om te adviseren over het I&A beleid en bijbehorend instrumentarium. 
• met het management over de implementatie van informatie, automatiserings- en beveiligingsplannen om 

draagvlak te verwerven en kennis te delen. 
• met klanten over de dienstverlening om de kwaliteit daarvan te bespreken en te toetsen aan de gemaakte 

afspraken. 
• met klanten om tot overeenstemming te komen tot invulling van de I&A functie en de uitvoering te evalueren. 
• met collega hoofden om activiteiten op elkaar af te stemmen en te adviseren over informatievoorziening 

vraagstukken. 
• met leveranciers om te onderhandelen over de inhoud van raamcontracten, leveringsvoorwaarden, 

eisenpakketten en de dienstverlening. 
• met mogelijke externe klanten om dienstverleningsafspraken te maken. 
• met het CvB om prestatie afspraken te evalueren. 
• met ICT coördinatoren op de decentrale locaties om behoeften en mogelijkheden af te stemmen. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Hoofd OOP en Facilitaire Zaken 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   10 
Indelingsniveau   IVc 
FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   43343 43334 33 43 
Somscore   47 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    26-02-2008 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling facilitaire zaken van een brede scholengemeenschap. 
De afdeling facilitaire zaken heeft tot taak het zorgdragen voor de huisvesting, het beheren en 
onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van de school, het 
verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro en de inkoop van goederen en 
diensten, het leidinggeven aan de facilitaire medewerkers en de onderwijs ondersteunende medewerkers. 
Het hoofd facilitaire zaken is onder verantwoordelijkheid van de centrale directie belast met het adviseren 
van de directie, coördineren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en 
onderhoud en met het leidinggeven aan de afdeling facilitaire zaken en de onderwijsondersteunende 
medewerkers en het coachen van deze medewerkers. 
De afdeling facilitaire zaken bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s), (hoofd)conciërge(s), 
technisch onderwijs assistenten, conciërge(s), kantinebeheerder/medewerker(s) en eventueel ander 
uitvoerend ondersteunend personeel en onderwijsondersteunend personeel als , administratief personeel, 
onderwijsassistenten, roostermakers, bibliotheekmedewerkers, etc. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Advies Facilitaire zaken 

Adviseert de directie op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• voorstellen te doen met betrekking tot verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting 

daarvan; 
• het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwing- of vervangingsaanvragen op technische 

haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader 
onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven en het doen van voorstellen aan de directie. 

2. Coördinatie en Uitvoering 
Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 

• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten; 
• het mede opstellen van kostencalculaties; 
• het, binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen 

(kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, 
schoonmaakcontracten, e.d.); 

• het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot 
vervanging en reparatie; 

• het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en 
terreinen; 

• het opstellen van het jaarlijks onderhoudsplan dat wordt afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) 
en het na vaststelling door de (centrale) directie zorgdragen voor de uitvoering ervan; 
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• het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de 

gebruikers zaken van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten 
(waaronder beveiliging), het aanvragen en beoordelen van offertes; 

• budgetbeheer en beheer kleine kas; 
• het organiseren van het verhuur en medegebruik van de gebouwen door derden; 
• het organiseren van het boekenfonds; 
• het organiseren van de kantinevoorzieningen; 
• het uitvoeren van het energiebeheer op de locaties. 
3. Leidinggevende 

Geeft leiding aan de afdeling facilitaire zaken en het onderwijs ondersteunend personeel door o.a.: 
• het op basis van de gewenste ondersteuning opstellen van een formatieplan; 
• het formuleren van doelstellingen met het team en het maken van concrete afspraken over hoe die doelen 

gehaald en gemeten worden; 
• het scheppen van duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 

teamleden als vertaling van de visie van de organisatie; 
• het bewaken van de voortgang en wijze van uitvoering van de gemaakte afspraken; 
• het uitvoering geven aan gezondheidsbeleid (bijv. reïntegratietrajecten); 
• het uitvoering geven aan IPB (functionerings- en beoordelingsgesprekken etc.); 
• het bevorderen van de inzetbaarheid van de medewerkers zodanig dat zij beter in staat zijn om de 

gezamenlijke en hun individuele doelen te behalen; 
• het communiceren over de behaalde resultaten of juist het achterblijven daarvan en de bijdragen van alle 

betrokkenen ook in relatie tot de lange termijn doelstellingen; 
• het (laten) opstellen van draaiboeken en protocollen voor verschillende werkzaamheden. 
4. Coach 
• het nemen van initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het team. 
• het bespreekbaar maken van knelpunten en samenwerkingsproblemen binnen het team. 
• het motiveren van het team en de teamleden activeren in kader van deskundigheidsbevordering (scholing). 
• het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers omtrent het in onderling overleg maken 

van afspraken. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het hoofd OOP en Facilitaire zaken is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat betreft het 

de kwaliteit van de adviezen, opstellen van het onderhoudsplan, van de gerealiseerde huisvesting en 
inrichting, voor de kwaliteit van de onderwijsondersteuning en voor de uitvoering van het personeelsbeleid. 

• het hoofd OOP en Facilitaire zaken werkt binnen het kader van het jaarlijkse onderhoudsplan, vastgesteld 
door de centrale directie en veiligheids- en inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van 
onderhoudsprojecten, alsmede binnen richtlijnen voor inkoop die van belang zijn bij het opstellen van  inkoop 
en onderhoudscontracten en technische voorschriften die van belang zijn bij het beoordelen van 
vernieuwings- of vervangingsvragen van gebruikers; het P&O beleid. 

• het hoofd OOP en Facilitaire zaken neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen, bij de beoordeling 
van door gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen, over de planning en uitvoering van 
de werkzaamheden van de afdeling facilitaire zaken en het Onderwijs Ondersteunende personeel, over de 
inkoop van materialen en diensten en over het uitvoeren van het personeelsbeleid. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van 

schoolgebouwen. 
• kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van 

het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen. 
• kennis van Arbo-, veiligheids- en inspectierichtlijnen. 
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• kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 

materiaalspecificaties. 
• vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings 

of vervangingsaanvragen. 
• vaardigheid in het onderhandelen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d.. 
• leidinggevende vaardigheden (coachen, motiveren, voeren van functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

 
6. Contacten 
• met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om 

te onderhandelen over aan te besteden projecten. 
• met aannemers, leveranciers en fabrikanten over leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te 

leveren materialen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken. 
• met de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie en de Arbo-coördinator/-dienst over de te verrichten 

werkzaamheden/te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en regelgeving om tot afstemming te 
komen. 

• met relevante instanties (brandweer, politie en gemeente) over de beveiliging en bewaking van de gebouwen 
om afspraken te maken en informatie uit te wisselen. 

• met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om schades te melden en om 
tot een zo gunstig mogelijke afhandeling te komen. 

• met teamleiders onderwijsteams en directie om de gewenste facilitaire en onderwijsondersteunende kwaliteit 
en capaciteit af te stemmen. 
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1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Hoofd P&O 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44443 44434 43 43  

Somscore   52 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    26-03-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Personeel, Organisatie & Communicatie van de centrale 
dienst van de Stichting Scholengroep Christelijk onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van 
Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. SSCO bevindt zich in een 
organisatie ontwikkelingstraject waarbij een verschuiving plaats vindt van een hiërarchische naar een 
transactionele netwerkorganisatie. Daarbij zijn teams georganiseerd rond de pedagogische relatie met leerlingen. 
Met de huidige organisatie die georganiseerd is rond onderwijsaanbod kan SCO niet langer voldoen aan de eisen 
van de afnemers van ons onderwijs. De missie en de visie op leren is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van 
iedereen die bij deze groep scholen hoort. SCO staat voor de grote uitdaging te evolueren van een gesloten 
onderwijsorganisatie maar een open netwerkorganisatie die verbindend leren organiseert, faciliteert en evalueert.. 
 
Deze veranderende onderwijsvisie en organisatiekanteling vraagt om een adequaat P&O beleid waarbij 
medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich te ontwikkelen binnen de veranderende structuren en 
rollen. De toename van nieuwe ICT en netwerkstructuren hebben veranderingen tot gevolg voor de wijze waarop 
het onderwijs ingericht wordt en derhalve ook op de wijze waarop P&O instrumenten ingezet worden. P&O werkt 
mee aan het stimuleren van een ICT rijke werk- en leeromgeving. De hoofden (POC, F&F en A&I) zijn samen 
verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van middelen binnen SSCO. Het hoofd Personeel, 
Organisatie initieert, ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van Personeel, Organisatie en  
Communicatie en de daarbij behorende instrumenten; adviseert het College van Bestuur en het management van 
de decentrale scholengemeenschappen bij veranderingstrajecten, geeft uitvoering aan het personeels- en 
communicatiebeleid, evalueert de uitvoering van het vastgestelde beleid en geeft leiding aan de afdeling. Het 
hoofd P&O ondersteunt het management bij het kwalitatief en kwantitatief op orde houden van de personele 
formatie. 
De afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie kan bestaan uit een hoofd, medewerkers P&O, 
beleidsmedewerker(s) P&O, medewerkers personeel- en salarisadministratie, medewerker(s) Arbo, 
Opleidingsadviseur(s), coördinator PR en communicatie, projectmedewerker(s), A&O psycholoog. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Strategie en Beleid 

Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het beleid en instrumentarium ten behoeve van Personeel, 
Organisatie en Communicatie en het toezien op een effectieve en efficiënte uitvoering ervan. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het initiëren en ontwikkelen van op de ambities van SSCO toegesneden personeel-, organisatie en 
communicatiebeleid rekening houdend met strategische doelen van SSCO, de onderwijsvisie, 
maatschappelijke ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving; 
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• het bijhouden van relevante (wettelijke) ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren P&O 

en communicatiebeleid;  
• het vertalen van de organisatiedoelstellingen in een samenhangend integraal P&O beleid (incl. stuurgetallen) 

en instrumentarium (o.a. op gebied van Functie- en Loongebouw, Arbeidsvoorwaarden, Training & opleiding, 
Werving & Selectie, Beloning en Arbo en Gezondheid); 

• het initiëren van nieuw of aangepast beleid op basis van gesignaleerde behoeften of verbeterpunten; 
• het adviseren van hoofden, rectoren en CvB over de personele consequenties van beleidsvoornemens; 
• het adviseren over en begeleiden van reorganisatie- en veranderingsprocessen en het zorgdragen voor de 

ontwikkeling van een sociaal statuut. 
2. Organisatie ontwikkeling 

Het leveren van een bijdrage aan het creëren van een organisatie die in staat is te leren en snel en goed om 
te gaan met veranderingen. 

• het doorlichten van (onderdelen van) organisaties. 
• het adviseren van het management bij de keuze en toepassing van de juiste personeelsinstrumenten om de 

noodzakelijke verandering in de organisatie te realiseren. 
• het ondersteunen van processen van herstructurering en reorganisaties. 
• het bewaken van individuele en organisatiebelangen en het toezien op een correcte toepassing van 

beleidsuitgangspunten in relatie tot arbeidsvoorwaardelijke consequenties. 
• het(doen) ontwikkelen van opleidingsbeleid, c.q. trainingsfaciliteiten opdat medewerkers blijvend in staat zijn 

te voldoen aan de eisen die een moderne schoolomgeving aan hen stelt. 
3. P&O dienstverlening 

Het vertalen van CAO afspraken en maatschappelijke ontwikkelingen in een actueel en aantrekkelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket en de implementatie ervan. Voorbeeldactiviteiten: 

• het gevraagd en ongevraagd adviseren van CvB op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de interpretatie; 
• anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving door tijdig actuele 

arbeidsvoorwaarden voor te stellen aan College van bestuur; 
• monitoren van uniforme toepassing en interpretatie van de arbeidsvoorwaarden op decentraal niveau; 
• het (mede) ontwikkelen en implementeren van een toekomstgericht en evenwichtig functiegebouw en 

beloningsstructuur; 
• (Werving & Selectie, Toepassing arbeidsvoorwaarden, Opleidingsbeleid, conflictbemiddeling, Arbo en 

Gezondheidsbeleid); 
• monitoren van de uitvoering van een effectief beoordelingsbeleid en aan functiezwarte en prestaties 

gekoppeld beloningsbeleid; 
• het (doen) opstellen en beschikbaar stellen van P&O handboeken, instrumenten en protocollen; 
• het toelichten en uitdragen van organisatiebrede P&O kaders naar het management. 
4. PR & Communicatie 
• het (doen) bevorderen en verzorgen van de interne en externe communicatie en voorlichting over de 

activiteiten van SSCO. 
• het op creatieve wijze (doen) vormgeven, implementeren en uitvoeren van PR en communicatiebeleid. 
• het (doen) vormgeven en ontwikkelen van de huisstijl van SSCO. 
• het (doen) ondersteunen van het CvB, projecten en de scholengemeenschappen bij hun PR & Communicatie 

activiteiten. 
• het in opdracht (doen) ontwikkelen van PR materiaal ten behoeve van de centrale of decentrale afdelingen of 

projecten. 
• het (doen) aanschaffen, produceren en beheren van de P&O- en communicatiemiddelen op centraal niveau. 
• stimuleren van een aantrekkelijk imago van de organisatie als werkgever. 
• het zorgdragen voor optimale communicatie- en informatievoorziening aan de medewerkers en het 

management over P&O activiteiten. 
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5. Kwaliteitszorg 
• het toepassen en monitoren van het P&O beleid en de instrumenten op het gebied van in- door- en uitstroom 

van medewerkers. 
• het bewaken van het imago op de arbeidsmarkt. 
• het zorgdragen voor de naleving van wet- en regelgeving en overeengekomen afspraken. 
• het (mede) zorgdragen voor een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting. 
6. Managementinformatie 
• mede bepalen van de key performance indicatoren en opstellen van P&O en Communicatie begroting. 
• het gevraagd en ongevraagd leveren van transparante en correcte rapportages. 
• het (laten) verzorgen van een periodieke, adequate verslaggeving met betrekking tot personeel en 

organisatie (medewerkertevredenheid, personeelsplanning, kenmerken personeel, competentie ontwikkeling, 
uitvoering beleid, gezondheidsbeleid, Arbo). 

• het optimaliseren van informatievoorziening ten behoeve van een transparante, efficiënte en effectieve 
bedrijfsvoering en optimale ondersteuning voor besluitvormingsprocessen. 

• het aanleveren relevante P&O informatie ten behoeve van sociaal jaarverslag. 
• het rapporteren over verrichte werkzaamheden, activiteiten en behaalde resultaten. 
7. Relatiebeheer 

Het opbouwen en onderhouden van externe relaties en opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden 
zodat aanbod- en afzetmogelijkheden van SSCO optimaal benut en uitgebreid kunnen worden. 

• het opbouwen van relevante samenwerkingsverbanden met externe partners. 
• het zodanig professionalisering van de diensten dat de dienstverlening ter beschikking gesteld kan worden 

aan externe relevante partners. 
• het zorgdragen voor het opstellen en nakomen van resultaatafspraken en dienstverleningsvoorwaarden met 

relevante partners. 
8. Leidinggeven aan afdeling en projecten: 

Geeft leiding aan afdeling en projecten door: 
• het zorgdragen voor een adequate inrichting, structuur en bemensing van de afdeling P&O en 

Communicatie. 
• het zorgdragen voor het opstellen en uitvoering (doen) geven en evalueren van het P&O jaarplan. 
• het zorgdragen voor de operationalisering en het adviseren bij de uitvoering van het beleid het bewaken van 

de uitputting van de personeelsbegroting. 
• het zorgdragen voor een professioneel functionerende P&O en Communicatie organisatie. 
• het op adequate wijze plannen en organiseren van de werkzaamheden van de afdeling. 
• het begeleiden en uitvoeren van interne veranderingsprocessen binnen de afdeling. 
• het met de overige hoofden en CvB in stand houden en bewaken van een adequate organisatiestructuur. 
• het evalueren van de werkwijze en het functioneren van de afdeling en haar medewerkers en het in 

samenspraak met collega hoofden en CvB doorvoeren van verbeteringen daar in. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Het hoofd P&O is verantwoording schuldig aan het college van bestuur voor wat betreft: 
• het initiëren, ontwikkelen en implementeren en uitvoeren van meerjaren personeels- en communicatiebeleid 

en het bijbehorende instrumentarium en het beheer daarvan; 
• de uitgebrachte adviezen; 
• het leidinggeven aan de afdeling Personeel & Organisatie en Communicatie;  
Kader: 
Het hoofd P&O werkt binnen door het CvB bepaalde strategische beleidskaders, jaarlijkse resultaatafspraken, 
CAO kaders, wettelijke kaders. 
Het hoofd P&O neemt beslissingen over: 
• de inhoud en uitvoering van de voorstellen/adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van 

personeel & communicatiebeleid binnen de stichting; 
• de inrichting, wijze van leidinggeven aan en positionering van de afdeling Personeel & Organisatie en 

Communicatie. 
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5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van Personeel & organisatie en communicatie en de 

daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen. 
• kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het personeelsbeleid van de 

scholengemeenschap. 
• kennis van de beleidsterreinen van de sectoren en/of locaties, van bestuurlijke verhoudingen, alsmede van 

zich daarin afspelende ontwikkelingen. 
• vaardigheid in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek op het gebied van 

personeel, organisatie en communicatie. 
• managementvaardigheden. 
• mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
• overtuigingskracht. 
• ervaring met organisatieveranderingen. 
• organisatiesensitiviteit. 
• resultaatgerichtheid. 
• integriteit. 
• samenwerkend vermogen. 
• kwaliteitsbewustzijn 

 
6. Contacten 
• met het management over het Personeel-, Organisatie- en Communicatiebeleid en rechtspositionele 

regelingen om te adviseren en tot afstemming en implementatie van beleid te komen en alternatieve 
oplossingen onder de aandacht te brengen. 

• met management en medewerkers van de stichting over de uitvoering van het P&O en communicatie beleid 
om voorlichting te geven over het beleid en de toepassing van regels, besluiten toelichten. 

• met trainers en opleiders om de trainingsbehoefte en instrumenten vast te stellen binnen de stichting. 
• met hoofd I&A over de ICT component bij de inrichting van P&O instrumenten en systemen om wensen, 

eisen en mogelijkheden uit te wisselen. 
• met hoofden F&F en I&A om tot afspraken te komen over de inzet van middelen en samenhang te 

bevorderen. 
• met CvB en management om nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. 
• met CvB en management om belangentegenstellingen en weerstanden op te heffen en relevante  

verbindingen te creëren. 
• met externe partijen om mogelijkheden tot relevante samenwerkingsverbanden te onderzoeken en hiertoe 

voorstellen/adviezen uit te brengen. 
• met externe partijen om dienstverleningsafspraken of samenwerkingsafspraken te maken. 
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Hoofd secretariaat 6 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023471 
Functienaam   Hoofd secretariaat 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
Werkterrein  Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   33232 23223 22 22 
Somscore   33 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 
De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel de centrale 
management. 
Het hoofd secretariaat draagt zorg voor de secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere 
administraties, zoals leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische 
administratie/leerlingvolgsysteem, de personeelsadministratie en financiële administratie. 
De administratie bestaat uit een hoofd secretariaat en diverse administratieve medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere administraties, zoals 

leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem, de 
personeelsadministratie en financiële administratie. Voorbeelden van dergelijke taken volgen in 
onderstaande taakbeschrijving. 

2. Draagt zorg voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden door: 
• het aansturen en begeleiden van de secretariaatsmedewerkers; 
• het opstellen van rapportages ter ondersteuning van het schoolbeleid; 
• het coördineren van de werkzaamheden en de planning van het secretariaat; 
• het bewaken van de jaarplanning; 
• het mede verantwoorden van de automatisering van het secretariaat. 
3. Voert het beheer over de leerlingenadministratie door: 
• het (doen) verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de hand van op 

volledigheid gecontroleerde formulieren; 
• het inwinnen van aanvullende informatie; 
• het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de leerlingenadministratie en de 

uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze. 
4. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 

schoolgeldwet door: 
• het beoordelen van aanvragen en het zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse vergoedingen; 
• het geven van uitleg over de interpretatie en uitvoering van de regelingen aan leerlingen en andere 

belangstellenden; 
• het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) bestaande 

regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
5. Draagt zorg voor de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem door: 
• het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens; 
• het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
• het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 

uiteenlopende studieaangelegenheden. 
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6. Verricht ondersteunende administratieve personeelswerkzaamheden door: 
• het groeperen en overzichtelijk maken van informatie over vacatures, advertenties, responsgegevens; 
• het mondeling en schriftelijk verschaffen van informatie aan sollicitanten over sollicitatieprocedures; 
• het rubriceren van sollicitatiebrieven aan de hand van primaire benoemingseisen en het verzorgen van 

afschrijvingen met vermelding van de afwijzingsgronden; 
• het verzamelen van informatie over de organisatie en formatie van de betreffende dienst; 
• het verwerken van gegevens met betrekking tot de organisatiestructuur, functiebenamingen, functiecodes, 

niveau-indeling, bezetting, e.d.; 
• het toepassen van regels betreffende vergoedingen voor ziektekosten, e.d.; 
• het nagaan van rechtmatigheid en juistheid van de aanvragen; 
• het gereedmaken van arbeidsovereenkomsten, verplaatsing en ontslag, aanstelling in tijdelijke of vaste 

dienst, toelageverlening; 
• het controleren en/of herberekenen van declaraties; 
• het verschaffen van informatie over regelingen en procedures en het behulpzaam zijn bij het invullen van 

diverse aanvraagformulieren (FPU, pensioen en wachtgeld); 
• het verzorgen van de betreffende correspondentie. 
7. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
• het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en 

het zorgen voor een tijdige betaling; 
• het bijhouden van kas-, bank- en giro-afrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
• het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
• het bewaken van vastgestelde budgetten; 
• het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
• het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 

schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds, en dergelijke en het verzenden van 
nota's hiertoe en zonodig rappelleren; 

• het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
• het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het hoofd secretariaat is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de kwaliteit, de voortgang 

en het secretariaatsbeheer van de werkzaamheden binnen de diverse administraties; 
• het hoofd secretariaat werkt binnen het kader van interne werkafspraken, administratieve voorschriften, 

regelingen met betrekking tot bekostiging e.d., die van belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de werkzaamheden; 

• het hoofd secretariaat neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid en het beheer van de 
diverse administraties. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen alsmede van de te 

hanteren regelingen in het kader van bekostiging, schoolgeldwet; 
• inzicht in de opleidingsstructuren binnen de instelling; 
• vaardigheid in het plannen en structureren van secretariaatswerkzaamheden; 
• vaardigheid in het toepassen van regelingen; 
• vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 

 
6. Contacten 
• met het management over het secretariaatsbeheer om tot afspraken te komen; 
• met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing van regelingen en om 
antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 
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Hoofdconciërge 5 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
Codering   20023442 
Functienaam   Hoofdconciërge 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 

Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   32222 23222 22 22 
Somscore   30 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in 
en buiten het gebouw (of de gebouwen), alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De hoofdconciërge draagt zorg voor het dagelijks beheer van het gebouw (of de gebouwen), verricht 
technische en ondersteunende diensten, draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten, 
treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen en voert zelf, in voorkomende gevallen, overige 
ondersteunende diensten uit. 
De hoofdconciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen 
leidinggevende, zoals de locatiebeheerder, de directeur, etc. De hoofdconciërge kan overige conciërges en 
ander facilitair personeel aansturen. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor het beheer van het gebouw (of de gebouwen) door: 
• het (doen) beheren van alle sleutels, codes e.d.; 
• het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen; 
• het, binnen gestelde kaders, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden 

aan de roerende en onroerende goederen; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, danwel het inschakelen 

van derden; 
• het (doen) vrijhouden en (doen) toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het (doen) toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen) 
• het beoordelen van reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) en het 

aangeven van de technische (on)mogelijkheden; 
• het doen van voorstellen tot reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) van 

het gebouw (of de gebouwen); 
• het voorbereiden van de offerteaanvraag. 
2. Verricht technische en ondersteunende diensten door: 
• het bijhouden van de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris in geautomatiseerde systemen en het 

doen van voorstellen tot reparatie, onderhoud of vervanging; 
• het uitvoeren van onderhoud en reparaties; 
• het zorgdragen voor de telefoon- en bodedienst; 
• het bijhouden van een absentenadministratie; 
• het regelen van de inkoop. 
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3. Draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door: 
• het aansturen van kantinepersoneel; 
• het aansturen van schoonmaakpersoneel; 
• het aansturen van medewerkers in de groenvoorziening; 
• het begeleiden van conciërges en assistenten facilitaire zaken; 
• het begeleiden van externen bij het uitvoeren van de opdrachten. 
4. Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende; 
• het begeleiden van geschorste leerlingen. 
5. Voert zelf, in voorkomende gevallen, overige ondersteunende diensten uit door: 
• het doen ontvangen en doorverwijzen van bezoekers; 
• het doen verdelen van de inkomende en uitgaande post; 
• het bedienen van de telefooncentrale; 
• het verrichten van conciërgetaken. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de hoofdconciërge legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over het dagelijks 

beheer van het gebouw (of de gebouwen) en de efficiency en gevolgde aanpak voor de ondersteuning en de 
naleving van afspraken; 

• de hoofdconciërge verricht werkzaamheden binnen veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte 
werkafspraken; 

• de hoofdconciërge neemt beslissingen bij het beheer van de gebouwen, het uitvoeren van de technische en 
ondersteunende diensten, het zorgdragen bij de uitvoering van ondersteunende diensten door anderen en 
het optreden in conflictsituaties bij leerlingen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties; 
• kennis van de achtergronden van het organiseren van de diverse routinematig voorkomende 

werkzaamheden; 
• kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties; 
• inzicht in de werking van een telefooncentrale; 
• inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 
• vaardigheid in het optreden als sleutelfiguur en in het omgaan met werkdruk; 
• vaardigheid in het organiseren van diverse werkzaamheden; 
• vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 
• vaardigheid in het optreden bij verstoringen. 

 
6. Contacten 
• met aannemers en leveranciers over (ver)bouwactiviteiten om offerteaanvragen voor te bereiden; 
• met medewerkers van bedrijven over de uit te voeren werkzaamheden om hen te begeleiden bij het 

uitvoeren van werkzaamheden; 
• met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
• met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen. 
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Instructeur 8 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
Functie-informatie 
 

Functienaam   instructeur 
Organisatie   St. Scholengroep Chr. Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   8 
Indelingsniveau   IVa 
FUWASYS-advies  8 - IVa 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   33332 33233 33 33 
Somscore   40 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    20-09-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een groep leerlingen met 
een team begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. 
Het betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in 
nauwe samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen. 
De instructeur ondersteunt leerlingen bij het zelfstandig leren en verwerven van kennis. De instructeur is 
vaardig op het terrein van informatica en communicatie om begeleidende taken uit te kunnen voeren naast 
docenten en onderwijsassistenten. De instructeur kan zelfstandig praktische lessen of praktische 
onderdelen van programma's uitvoeren. De instructeur kan zelfstandig (deel)opdrachten uitwerken naar 
praktijklessen of instructies. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Begeleiding en coaching 

(rol begeleider en coach) o.a. door: 
• het activerend begeleiden van individuele leerlingen en groepjes leerlingen bij het verwerven van kennis en 

(sociale) vaardigheden en het bewaken van de voortgang van individuele of groepstrajecten; 
• het begeleiden van leerlingen bij het ontwikkelen van studievaardigheden (bijv. plannen en structureren van 

werk en het werken in een electronische leeromgeving); 
• het begeleiden van leerlingen bij het opzetten van een digitaal portfolio; 
• het observeren van leerlingen, eventueel maken van plan van aanpak en het volgen van en rapporteren over 

de ontwikkeling; 
• het structureel voeren van voortgangsgesprekken en coachingsgesprekken met leerlingen en het op 

effectieve en stimulerende wijze geven van feedback aan leerlingen; 
• het signaleren en onderzoeken van knelpunten of problemen rondom het leerproces van de leerling; 
• leerlingen zonodig aanspreken op hun gedrag; 
• het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van (practicum) opdrachten; 
• het begeleiden van probleemleerlingen (mentor); 
• het afnemen van toetsen of gestandaardiseerde assessments. 
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2. Instructie/onderwijskundige ondersteuning van leerlingen onder supervisie van docent of teamleider 
Rol Instructeur door o.a. 

• het zelfstandig verzorgen van praktijklessen of praktische onderdelen van lesprogramma's; 
• het geven van demonstraties en instructies en het houden van inleidingen over de achtergrond van 

praktijkvakken; 
• het begeleiden van leerlingen bij hun individuele programma en het stimuleren van de voortgang; 
• het volgen van de (persoonlijke) ontwikkeling van leerlingen en dit inbrengen in het team; 
• het sturend en corrigerend optreden tijdens leersituaties; 
• beoordelen van het werk en de inzet van leerlingen in de studieruimtes en dit inbrengen in het team; 
• het managen van groepen en het bespreekbaar maken van verstorend groepsgedrag. 
3. Administratie/evaluatie 

Rol beheerder/kwaliteitsbewaker 
• verzorgen rapportages (observatierapporten) t.a.v. probleemidentificatie en voortgang leerlingen; 
• verzorgen van beoordelingen; 
• systematisch evalueren en rapporteren over resultaten en inbrengen van verbetervoorstellen; 
• ondersteunen bij het maken van roosters, organisatie van examens, studiegidsen, leerlingvolgsysteem. 
4. Ontwikkelen 

Rol ontwikkelaar o.a. door 
• het vertalen van actuele ontwikkelingen naar relevante aanpassingen binnen de leeromgeving; 
• schrijven en opstellen van instructiemateriaal, dictaten en voorschriften; 
• leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs (aan projecten); 
• ontwikkelen van onderdelen van modulen, toetsen en schoolgidsen; 
• omzetten van theoretische ideeën in praktische opdrachten, software aanpassingen etc.; 
• ontwikkelen en (doen) uitvoeren en beoordelen van extra (buiten curriculum) opdrachten voor leerlingen. 
5. Overige werkzaamheden van vergelijkbaar niveau bijv. 

rol teamwerker 
• leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten etc.; 
• vervullen van brede onderwijsondersteunende rol binnen het team; 
• werven van stageplekken aan de hand van leerplannen/-doelen en voorkeuren van leerlingen; 
• organiseren van informatie over stages naar belanghebbenden (ouders, leerlingen en stagebedrijven); 
• coachen van onderwijsassistenten; 
• de instructeur neemt deel aan teamoverleg/leerlingbesprekingen met als doel ervaringen te delen en 

signalen m.b.t. de voortgang van het leerproces van leerlingen af te geven en invulling te geven aan de 
praktijk- of instructielessen. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de instructeur legt in functionele zin verantwoording af aan de opdrachtgever (teamleider, docent) over 

zijn/haar bijdrage aan het functioneren van het team, zijn/haar omgang met leerlingen en de kwaliteit van de 
uitvoering van zijn/haar werk. In hiërarchische zin legt hij verantwoording af aan de teamleider. 

• de instructeur verricht werkzaamheden binnen de kaders van teamafspraken en/of het afgesproken 
leerprogramma en/of richtlijnen. 

• de instructeur neemt beslissingen bij het geven van demonstraties en instructies, bij de beoordeling van 
resultaten en gedrag van leerlingen, over de wijze van begeleiding, de inhoud van werkopdrachten en over 
de inhoud van de bijdragen aan vernieuwingsprojecten of -activiteiten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van pedagogiek en didactiek. 
• algemene theoretische kennis en specialistische praktijkkennis op de betreffende discipline en de 

vaardigheid in het overdragen daarvan. 
• kennis van nieuwe technologieën en ontwikkelingen met betrekking tot de betreffende discipline. 
• vaardigheid in het begeleiden, stimuleren en motiveren van leerlingen. 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen. 
• willen samenwerken. 
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• lerend vermogen/reflectie. 
• activerende werkhouding. 
• (onderwijskundige) flexibiliteit. 
• organiseren. 
• kwaliteitsgericht handelen. 
• sensitiviteit. 
• zelfreflectie/-zelfontwikkeling. 
• identiteit. 
• sensitiviteit. 

 
6. Contacten 
• met leerlingen, ouders en teamleden over de voortgang van het leerproces om afspraken te maken/ 
• met leerlingen over kennis en gedrag om belemmerende factoren bespreekbaar te maken. 
• met teamleden over het gezamenlijk functioneren en over voorstellen ter verbetering om afspraken te maken. 
• met teamleden over gedrag en voortgang leerlingen om informatie uit te wisselen. 
• met relevante externe relaties (deskundigen, leveranciers, stagebedrijven etc) om informatie uit te wisselen 

en afspraken te maken.  
• met teamleden om een bijdrage te leveren aan de beoordeling van leerlingen. 
• met teamleden (opdrachtgevers) om afspraken te maken over de invulling van de begeleiding van de 

leerlingen. 
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FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
Codering   20023448 
Functienaam   Kantinemedewerker 
Salarisschaal   2 
Indelingsniveau   Ib 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   22111 11122 12 11 
Somscore   19 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen een grote locatie van een school/onderwijsinstelling voor het 
voortgezet onderwijs. Op de locatie wordt het onderwijs verzorgd voor leerlingen in één of meerdere 
categorieën van het voortgezet onderwijs. De kantine valt onder de ondersteunende dienst. De ondersteuning 
richt zich (in het algemeen) op verlening van ondersteunende diensten op het gebied van bewaking, telefoon en 
receptie, repro en drukkerij, intern transport, postbehandeling, beheer en onderhoud gebouwen, installaties en 
terreinen, catering, etc. De kantinemedewerker verstrekt consumptiegoederen en ondersteunt de 
kantinebeheerder. De ondersteunende dienst valt onder de directeur of een daartoe aangewezen leidinggevende 
en bestaat uit bijv. medewerkers in functies van locatiebeheerder, telefonist/receptionist, (hoofd)conciërges, 
onderhoudsmedewerkers, medewerker kantine en medewerker repro. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verstrekt consumptiegoederen door: 
• het verstrekken van koffie, thee, frisdranken en enkele andere kantineartikelen van achter het buffet en het 

toezien op de afrekening; 
• het serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen; 
• het serveren van lunches; 
• het bijvullen van automaten. 
2. Ondersteunt het beheer van de kantine door: 
• het mede zorgdragen voor de inrichting ervan; 
• het schoonhouden van de kantine, het buffet, de apparatuur en de inventaris en het afwassen van het 
• serviesgoed;het beheren van de kleine kas. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de kantinemedewerker is verantwoording verschuldigd aan de kantinebeheerder voor wat betreft de tijdigheid 

en zorgvuldigheid van de uitvoering van de werkzaamheden; 
• de kantinemedewerker verricht werkzaamheden binnen hygiënische voorschriften, werkinstructies en - 

afspraken betreffende de uitvoering die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
• de kantinemedewerker neemt beslissingen bij het verstrekken van consumptiegoederen. 

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

 
6. Contacten 
• met medewerkers en leerlingen om consumptiegoederen te verstrekken. 
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Leerlingbegeleider 7 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   leerlingbegeleider 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel 

Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
FUWASYS-advies  7 - IIIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 

Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
Kenmerkscores   32232 33223 32 33 
Somscore   36 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    09-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een 
sectie of een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering 
van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
onderwijsprogrammering. 
De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en 
bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De leerlingbegeleider draagt zorg voor de eerstelijns begeleiding van leerlingen met psychosociale of 
sociaal-emotionele problemen die het leerproces (tijdelijk) belemmeren en werkt daarin nauw samen met 
de teamleden en extern deskundigen. De teamleiders brengen de knelpunten in het preventieteam. 
De onderwijsinstelling kent sectoren met sectordirecteuren, een aantal verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de eerstelijns begeleiding door: 
• het extra begeleiding of aandacht geven aan individuele leerlingen; 
• het in kaart brengen van de problematiek en ondersteuningsbehoefte van de leerling; 
• het doen van voorstellen over de begeleiding of doorverwijzing van de leerling; 
• het fungeren als aanspreekpunt van de leerling; 
• contacten onderhouden met alle betrokkenen rondom de leerling (ouders/verzorgenden, docent etc). 
2. Is belast met het observeren van leerlingen door: 
• het verzamelen van de voor het plan van aanpak relevante gegevens van de leerling; 
• het voeren van een introducerend vraaggesprek met de leerling over de voor de uitvoering van het 

onderzoek relevante onderwerpen (achtergronden, motivatie, mogelijkheden, belevingen etc.); 
• het bezoeken van de leerling in de klas om de werkhouding en het (taak)gedrag te observeren; 
• het bezoeken van de leerling thuis om gedrag te observeren; 
• het interpreteren van de resultaten en het opstellen van een verslag; 
• het evalueren van de onderzoeks- of observatie gegevens en deze eventueel bespreken met betrokken 

partijen en/of externe deskundigen. 
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Leerlingbegeleider 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
3. begeleidingsactiviteiten 
• het uitvoeren van begeleidingsactiviteiten op basis van in het preventieteam vastgestelde protocollen en het 

op basis daarvan aanpassen van de werkwijze of adviseren van betrokken partijen. 
• het monitoren en evalueren van begeleidingstrajecten (via logboek). 
• het signaleren van veel voorkomende problematieken (bijv. Pestgedrag) en het in overleg met deskundigen 

daarop afstemmen van begeleidingsactiviteiten binnen de scholengemeenschap. 
• het participeren in of organiseren van relevante overlegstructuren. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de leerlingbegeleider 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 
resultaten van de begeleiding.  

• de leerlingbegeleider verricht werkzaamheden binnen de kaders, zoals die zijn aangegeven en vastgesteld 
door de locatiedirectie en het preventieteam. 

• de leerlingbegeleider neemt beslissingen bij het kiezen van instrumenten, bij de interpretatie van 
observatieverslagen en bij de keuze voor soort en aard van de begeleiding van leerlingen en bij het 
inschakelen van (externe) deskundigen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van sociaal-emotionele problematiek. 
• kennis en inzicht in specifieke schoolbrede problematieken (o.a. pesten). 
• kennis van sociaal-pedagogische 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 observatie- en of testgegevens. 
• vaardigheid in de omgang met leerlingen. 

 
6. Contacten 
• met het management over de kaders waarbinnen leerlingbegeleiding plaats moet vinden om tot afstemming 

te komen. 
• met coördinatoren en docenten voor afstemming en overleg rondom de leerproblematiek van leerlingen. 
• met leerlingen in het kader van de begeleiding over de begeleiding. 
• met de (externe) deskundigen 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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locatie-/teamleider 12 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   locatie-/teamleider 
Organisatie   St. Scholengroep Chr. Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Management -> Overig management 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44444 44434 43 43 
Somscore   53 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    27-11-2006 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één locatie van SCO. De hieronder beschreven functie is de 
functie van teamleider met een extra resultaatgebied als locatie- /teamleider. Als benaming wordt gebruikt: 
locatie-/teamleider. Een locatie bestaat uit een of meerdere teams. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor 
de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van 
de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering, waarbij het leerproces van leerlingen centraal staat. De 
locatie-/teamleider levert programma's aan de leerlingen, organiseert en begeleidt de leerprocessen en bereidt 
voor op de toetsing en afsluiting. 
De uitvoering van het onderwijskundig proces en de leerlingenbegeleiding vindt plaats door een of meerdere 
teams van docenten en onderwijsondersteunend personeel onder leiding van een teamleider. De locatie-
/teamleider is de teamleider die tevens verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van 
de locatie. De locatie-/teamleider heeft een primus inter pares rol en geen hiërarchische rol ten aanzien van de 
overige teamleiders. 
 
De locatie-/teamleider draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het curriculum; neemt initiatieven die 
structureel bijdragen aan de samenwerking zowel binnen het team als binnen de onderwijsinstelling en aan 
de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De locatie-/teamleider speelt een belangrijke rol bij het 
faciliteren (mogelijk maken) van veranderings- en onderwijsvernieuwingstrajecten. De locatie-/teamleider bewaakt 
de samenhang van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit en ziet toe op een integrale aanpak binnen 
zijn team en op de deskundigheidsbevordering en begeleiding van docenten in dit proces. De locatie-/teamleider 
vertaalt zijn visie op het pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met het beleid van de 
onderwijsinstelling naar een teamplan en geeft leiding aan de uitvoering van dit plan. 
De locatieleider geeft leiding aan een team van docenten en overig onderwijsondersteunend personeel; draagt 
mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor 
leerlingenbegeleiding. De locatie-/teamleider verantwoordt zich aan de rector, gezamenlijk met een of meer 
teamleiders van de locatie. 
De locatiedirecteur vervult een voorbeeldfunctie en is ook zelf actief in de beheersing, verdieping en verbreding 
van zowel de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden. Daarnaast stimuleert de locatiedirecteur 
het reflecterend vermogen van het team en initieert teamoverleg. 
De locatie-/teamleider kan een docentrol vervullen en coacht docenten binnen één of meerdere teams in de 
begeleiding van leerprocessen van leerlingen. Het functioneren als team is een kritische succesfactor. 
In de scholengemeenschap zijn werkzaam een rector, plaatsvervangend -rector, locatie-/teamleiders, 
teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. 
• het functieprofiel van locatie-/teamleider kan ook van toepassing zijn op sector-/teamleiders. 
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locatie-/teamleider 
 

3. Werkzaamheden 
1. Innovator/facilitator 
• begeleidt vernieuwingstrajecten door het faciliteren van bijv. vernieuwingsprojecten binnen het eigen team en 

bewaakt de samenhang en integratie van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit van SSCO. 
• geeft de route en het tijdpad aan van huidige situatie naar gewenste situatie en wat dat betekent voor het 

team. 
• inspireert en motiveert teamleden om samen op weg te gaan naar de gewenste toekomstsituatie 
• faciliteert initiatieven en de implementatie van projecten waarin geëxperimenteerd wordt met andere 

werkwijzen, concepten, technologieën (ICT) e.d. 
• werkt mee aan het overwinnen van weerstanden tegen vernieuwing. 
• vertaalt beleid in concrete activiteiten om de identiteit tot uiting laten komen in het handelen zowel naar 

collega´s als leerlingen. 
• analyseert en inventariseert de opleidingsbehoefte of deskundigheidsbevordering van het team aan de hand 

van de gewenste situatie of gewijzigde onderwijsvisie. 
• evalueert en analyseert de uitvoering van het beleid door het team en onderneemt actie naar aanleiding 

daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, inschakelen van externe expertise). 
2. Leidinggevende 
• stelt een teamplan op, afgeleid van het beleidsplan van de onderwijsinstelling. 
• formuleert uitdagende doelstellingen met het team en maakt concrete afspraken over hoe die doelen gehaald 

en gemeten worden. 
• schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden als 

vertaling van de visie van de organisatie. 
• bewaakt de voortgang en wijze van uitvoering van de gemaakte afspraken. 
• bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team aan de hand van de 

onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 
• informeert medewerkers structureel over relevante zaken en teamoverstijgende en locatie overstijgende 

ontwikkelingen. 
• geeft uitvoering aan verzuimbeleid (bijv. reïntegratietrajecten). 
• geeft uitvoering aan IPB beleid (begeleiden van IPB trajecten). 
• bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke en 

hun individuele doelen te behalen. 
• laat voorbeeldgedrag zien. 
• communiceert helder en concreet over de behaalde resultaten of juist het achterblijven daarvan en de 

bijdragen van alle betrokkenen ook in relatie tot de lange termijn doelstellingen en onderneemt actie. 
• communiceert behaalde prestaties/resultaten naar belanghebbenden. 
3. Coach 
• neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het team. 
• maakt knelpunten en samenwerkingsproblemen bespreekbaar binnen het team. 
• past eigen gedragsstijl aan en toont vasthoudendheid teneinde teammedewerkers te stimuleren actief deel te 

nemen in veranderings- en vernieuwingstrajecten. 
• motiveert het team. 
• weet welke competenties de organisatie (nodig) heeft en welke aanwezig zijn en kan deze adequaat inzetten. 
• laat teamleden in onderling overleg regels en afspraken maken. 
• coacht teamleden verantwoordelijk te zijn voor eigen leerproces en vervult daarbij zelf een voorbeeldfunctie. 
• maakt in het team weerstand en de effecten van het gedrag van en op teamleden bespreekbaar. 
• kan per teamlid een individuele aanpak hanteren die aansluit bij diens capaciteiten en leervragen (gebruik 

makend van het beschikbare instrumentarium en IPB trajecten).  
• stimuleert collegiale consultatie, intervisie en het onderling geven van feedback. 
• stimuleert het reflecterend vermogen van teamleden en leerlingen. 
4. (onderwijs) Organisator en budgetbewaker 
• doet voorstellen op het gebied van een efficiënte en effectieve structuur van het team, personele inzet,  

organisatie van het onderwijs etc.en draagt oplossingen aan voor knelpunten (bijv. gebruik makend van 
functiedifferentiatie). 

• stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen 
het team beschreven staan als afgeleide van de onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 

• rapporteert over (team) resultaten, verzuim, kwaliteit van het onderwijs en voortgang van 
(vernieuwings)projecten. 



 

 106 

locatie-/teamleider 
 

• doet voorstellen voor een teambegroting op basis van het jaarplan of activiteitenplan binnen de kaders van 
het begrotingsbeleid van de onderwijsinstelling. 

• stelt het formatieplan van het team op aan de hand van benodigde competenties in relatie tot aanwezige 
belangstelling en kwaliteiten (verdelen taken/uren). 

• draagt mede zorg voor een tijdige en adequate invulling van vacatures binnen het team. 
• draagt zorg voor adequate uitvoering van de administratieve processen rondom het onderwijs. 
• organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering (bijv. lesuitval) door 

het team. 
• organiseert en voert leerlingenbegeleiding uit. 
• bewaakt, evalueert en verbetert systematisch de kwaliteit van de organisatie van het onderwijs, 

leerlingbegeleiding en teamsamenwerking. 
• bewaakt de (team)budgetten en of budgetten voor ondersteunende diensten. 
5. Relatiebeheerder 
• stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding. 
• informeert en adviseert de directie over het te voeren beleid en participeert in de meningsvorming. 
• neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (o.a. teamleidersoverleg), gericht op afstemming en 

aansluiting van de onderwijsprocessen. 
• vertegenwoordigt (de belangen van) zijn team in andere overlegsituaties. 
• overlegt met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de 

leerlingbegeleiding betreffen. 
• overlegt met projectleiders over de wijze van invoering van vernieuwings- of veranderingstrajecten en de 

facilitering daarvan. 
• stimuleert de synergie tussen de verschillende teams en scholen door succesvolle implementaties en 

werkwijzen over te (laten) nemen. 
• coördineert en/of neemt deel aan teamoverstijgende of locatiebrede activiteiten. 
6. Locatieverantwoordelijke 
• het (doen) zorgdragen voor veiligheid en kwaliteit van het werkklimaat en de middelen binnen de locatie. 
• het (doen)aansturen van het onderwijsondersteunend personeel op de locatie en de docenten met bijzondere 

taken die de gehele locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen,). 
• het behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de locatie binnen de  

scholengemeenschap naar de deel-MR, de vertegenwoordiging op locatieniveau van ouders en de 
vertegenwoordiging op locatieniveau van leerlingen. 

• het delen van de verantwoordelijkheid over teamoverstijgende activiteiten met de andere teamleiders. 
• behartigt de belangen van de locatie naar de externe omgeving. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de locatie-/teamleider legt verantwoording af aan de rector over het volwaardig operationeel functioneren van 

het team en het functioneren van de totale locatie als onderdeel van de scholengemeenschap. Dit betreft o.a. 
de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de voortgang en knelpunten van 
vernieuwingstrajecten binnen het team, de efficiency en effectiviteit van de personele bezetting; de mate 
waarin het (team)jaarplan is gerealiseerd, de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan de  
loopbaantrajecten van leerlingen; de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan IPB en verzuimbegeleiding 
binnen het team en de knelpunten die zich daarin voordoen en het beheer van de locatie. 

• de locatie-/teamleider verricht werkzaamheden binnen het voor de sector/locatie vastgestelde beleid 
(onderwijs-, IPB, verzuim, etc.) en identiteit en de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering 
van het onderwijsproces. 

• de locatie-/teamleider neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het 
team, over het jaarplan, over de besteding van het teambudget, over de inhoud van adviezen t.a.v financiën, 
huisvesting en beheer van de locatie, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij IPB trajecten en 
leerlingbegeleidingstrajecten en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding. 
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5. Kennis en vaardigheden 
• brede theoretische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. 
• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen. 
• kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan. 
• inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs. 
• vaardig in het aansturen van professionals. 
• vaardigheid in het faciliteren van veranderingstrajecten. 
• vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen. 
• organisatiecommittment. 
• coachende vaardigheden. 
• procesbegeleidende vaardigheden. 
• resultaatgerichtheid. 
• organisatievermogen. 
• innoverend vermogen. 
• kwaliteitsgericht. 
• communicatieve vaardigheden. 
• persoonlijke effectiviteit. 
• reflecterend vermogen. 

 
6. Contacten 
• met de rector om afstemming te bereiken over de behaalde resultaten, verbeteringsvoorstellen en 

meningsvorming t.a.v. beleid. 
• met de externe omgeving (maatschappelijke organisaties, gemeente) om informatie uit te wisselen en de 

belangen van de locatie te behartigen. 
• met docenten en OOP over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen (IPB). 
• met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over 

teamoverstijgende aangelegenheden. 
• met projectleiders om de implementatie van onderwijsvernieuwingstrajecten af te stemmen. 
• met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 

onderwijsinstelling. 
• met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, 

voorlichtingsavonden, e.d. 
• met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het 

overtreden van regels. 
• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen en curatief beleid af te 

stemmen. 
• met de centrale stafafdelingen om facilitaire zaken af te stemmen. 
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Logopedist 9 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023424 
Functienaam   Logopedist 
Salarisschaal   9 
Indelingsniveau   IVb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 

Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
Kenmerkscores   33333 33333 33 33 
Somscore   42 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor speciaal voortgezet onderwijs 
(svo). De onderwijsinstelling verzorgt het onderwijs voor leerlingen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden. 
De logopedist maakt deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit een arts en verschillende andere 
specialisten en deskundigen. In het team worden behandelplannen en methoden besproken en de 
voortgang van de leerlingen. 
De logopedist draagt zorg voor het tot stand komen van de inbreng van het vak logopedie in het school-, 
zorg- en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling, verleent curatieve logopedie op het verhelpen of 
verminderen van stoornissen en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen 
vakgebied. 
De onderwijsinstelling kent een directeur, een aantal verschillende typen docenten, onderwijsondersteunend en 
algemeen ondersteunend personeel. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor het tot stand komen van de inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg- en 

voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling door: 
• het toetsen van deze plannen op logopedische aspecten; 
• het zorgdragen voor preventiemaatregelen, zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, leerlingen en 

docenten en het uitvoeren van logopedische screening en onderzoek; 
• het adviseren van de schoolleiding en docenten inzake te nemen maatregelen, te gebruiken methoden en 

technieken e.d. en het begeleiden van docenten bij de toepassing; 
• het mede verrichten van toelatingsonderzoeken of onderzoeken op verzoek van ouders, docenten, 

deskundigen, etc.; 
• het deelnemen aan teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen. 
2. Verleent curatieve logopedie op het verhelpen of verminderen van stoornissen door: 
• het uitvoeren van logopedisch onderzoek en het stellen van de diagnose; 
• het opstellen en zonodig tijdens de behandeling bijstellen van een behandelplan; 
• het selecteren, samenstellen en ontwikkelen van te gebruiken oefenmateriaal; 
• het voeren van overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en docenten over de 

behandeling; 
• het instrueren van de betrokken leerling over de uit te voeren oefeningen, methoden en/of het gebruik van 

hulpmiddelen; 
• het toepassen van de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen; 
• het vastleggen van de resultaten; 
• het consulteren van en/of overleg voeren met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en het 

(eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 
• het opstellen van de voorgeschreven rapportages; 
• het voeren van de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 
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Logopedist 
 

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

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de logopedist legt, in hiërarchische zin, verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over 

de kwaliteit van de inbreng van het vak logopedie in de diverse plannen; 
• de logopedist verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die zijn aangegeven en vastgesteld door 

de directie en volgens de regels van de beroepscode voor logopedisten (BIG); 
• de logopedist neemt beslissingen bij het adviseren van het multidisciplinair team, de schoolleiding en 

docenten inzake te nemen preventieve en curatieve maatregelen, te gebruiken methoden en technieken e.d. 

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

 
6. Contacten 
• met leidinggevenden en docenten over behandelmethodes, adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te 

wisselen en tot afstemming te komen; 
• met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te motiveren en te stimuleren; 
• met ouders om hen te informeren en de voortgang te bespreken; 
• met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te stemmen. 
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Managementassistent 6 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   managementassistent 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel 

Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IId 
FUWASYS-advies  6 - IId 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32232 23223 22 32 
Somscore   33 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    09-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een lokale administratie van een school/onderwijsinstelling voor 
voortgezet onderwijs. 
De administratie is belast met de administratieve en secretariële ondersteuning van het locatiemanagement. 
Het managementassistent draagt zorg voor de secretariële werkzaamheden ten behoeve van de locatieleiding en 
voor diverse en/of meerdere administraties, zoals leerlingenadministratie,schooladministratie, de pedagogische 
administratie/leerlingvolgsysteem. Tevens assisteert de managementassistent bij diverse locatiegebonden 
activiteiten. 
De administratie kan bestaan uit een managementassistent en overige administratieve medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Het fungeren als eerste aanspreekpunt op de locatie voor wat betreft de volgende zaken o.a.: 
• afspraken maken t.a.v. leerlingen; 
• contacten met GGD/Bureau Jeugdzorg/OPDC); 
• achterwacht zijn voor oplossen ICT gerelateerde problemen bij studenten en docenten; 
• beantwoorden of doorverwijzing telefonische vragen; 
• beantwoorden vragen van leerlingen of doorverwijzing van leerlingen met vragen; 
• wegwijs maken nieuwe docenten; 
• ziekteverzuim personeel. 
2. Voert het beheer over de leerlingenadministratie, o.a. door: 
• het (doen) verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de hand van op 

volledigheid gecontroleerde formulieren; 
• het verwerken van gegevens van nieuwe aanmeldingen en ondersteuning teamleider t.b.v. plaatsing;  
• het inwinnen en verstrekken van aanvullende informatie (ouders/basisscholen); 
• het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de leerlingenadministratie en de 

uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze; 
• het verwerken van gekozen vakkenpakketten van leerlingen in het systeem en het signaleren en oplossen 

van knelpunten; 
• het genereren van de benodigde informatie ten behoeve van diverse externe belanghebbenden (gemeente, 

IB groep, Inspectie etc.). bijv. in- door- en uitstroomgegevens en ILT; 
• het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens; 
• het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
• het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 

uiteenlopende studieaangelegenheden. 
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Managementassistent 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
3. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 

schoolgeldwet door: 
• het beoordelen van aanvragen en het zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse vergoedingen; 
• het geven van uitleg over de interpretatie en uitvoering van de regelingen aan leerlingen en andere 

belangstellenden; 
• het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) bestaande 

regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken; 
• het op de hoogte blijven en verspreiden van informatie ten aanzien van wijzigingen in de wet- en regelgeving. 
4. Beheer Cijferadministratie 
• organiseren van alle voorbereidende handelingen en de uitvoer daarvan. 
• verwerken van alle cijfers en beoordelingen in het systeem. 
• coördineren en zorgdragen voor het tijdig ontvangen van de benodigde informatie. 
• het controleren van de ontvangen informatie en de invoer. 
• het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens. 
• het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 

uiteenlopende studieaangelegenheden. 
• uitvoer rapportages en distributie. 
5. Beheer Examenorganisatie (in de functie examensecretaris)  

het verrichten van voorbereidende en organisatorische/administratieve activiteiten t.a.v. het 
eindexamenpakket door o.a.: 

1. verzorgen van de organisatie omtrent examens (bestellingen, informatieverstrekkingen aan derden, roosters 
maken (school-)examens / surveillanten); 

2. controleren en wijzigen (volgens wettelijke regelingen) examenreglement/PTA; 
3. informeren van docenten en hen voorzien van de relevante wijzigingen, informatie en formulieren; 
4.  controleren en regelen dat studenten tijdig aan hun verplichtingen hebben voldaan (bijv. PTA); 
5. organiseren herkansingen (school-)examens; 
6. bij aanvang examentoets bij uitreiking werk, controle aanwezigheid examenkandidaten; 
7. bij sluiting examen inname gemaakte werk en verspreiding naar examinatoren; 
8. surveillancewerkzaamheden; 
9. tijdsplanning werkzaamheden examinatoren-2e correctoren gedurende de examens volgen; 
10. in- en uitgaande examens verzorgen. 
6. Managementassistentie 

Verleent secretariële ondersteuning aan het locatiemanagement en teamleiders door: 
11. het behandelen van post, het signaleren van urgente (post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling 

benodigde bescheiden; 
12. bij afwezigheid locatieleider, het, in overleg, indelen en bewaken diens agenda en het daarbij onderkennen 

van het belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie voor 
13. locatieleider en vervangend locatieleider; 
14. het administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, het 

completeren van de vergaderstukken, het archiveren van de vergaderstukken, vervangend notuliste en 
uitwerken van de notulen van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang en de afdoening van de 
daarin gemaakte afspraken en genomen besluiten; 

15. het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers ten behoeve van de 
(centrale) directie; 

16. ondersteuning digitaal archief voor de locatieleider; het completeren van de dossiers; 
17. het naar eigen inzicht uitwerken van brieven en beleidsstukken en het daartoe verzamelen en bewerken 

van(aanvullende) informatie; 
18. het opstellen van periodieke overzichten en rapportages; 
19. ondersteuning bij personeelszaken (o.a. vacatures); 
20. het (mede) opstellen en bewaken van de jaarplanning en roosters (incl. ouderavonden); 
21. het verzorgen en distribueren van het Intern Mededelingenblad en Externe Mededelingenblad; 
22. het mede verantwoorden van de automatisering van het secretariaat. 
7. Overige werkzaamheden van gelijk niveau (o.a. roosteren repetitieweken) 
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Managementassistent 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• het managementassistent is verantwoording schuldig aan het lokale management voor wat betreft de 

kwaliteit, de voortgang en het secretariaatsbeheer van de werkzaamheden binnen de diverse administraties. 
• het managementassistent werkt binnen het kader van interne werkafspraken, administratieve voorschriften. 
• regelingen met betrekking tot bekostiging e.d., die van belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de werkzaamheden. 
• het managementassistent neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid en het beheer van de 

diverse administraties en bij de organisatorisch/administratieve ondersteuning van derden. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften. 
• kennis van de Nederlandse taal en grammatica. 
• affiniteit met ICT. 
• kennis en vaardigheid om te kunnen werken met moderne kantoorautomatisering en administratieve 

systemen. 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de brede scholengemeenschap en de werkzaamheden van het 

locatiemanagement. 
• vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van 

notulen en het naar eigen inzicht uitwerken van brieven en beleidsstukken. 
• vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers. 
• vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken. 
• communicatieve vaardigheden. 
• vaardigheid in het kunnen houden van overzicht. 
• analytisch vermogen. 
• stressbestendigheid. 

 
6. Contacten 
• met derden (ouders/verzorgers, sectordirecteuren, docenten, OOP-ers, externe instanties) over de 

secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in 
behandeling zijnde onderwerpen en om (agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor de  
leden van het locatiemanagement. 

• met leerlingen als eerste aanspreekpunt bij (ICT) problemen en vragen omtrent de leerlingen- /cijfer 
administratie. 

• met locatiedirectie en coördinatoren over de organisatie van eindexamen en andere evenement. 
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Medewerker administratieve ondersteuning 4 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
Codering   20023475 
Functienaam   Medewerker administratieve ondersteuning 
Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
Werkterrein  Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   22222 21122 22 22 
Somscore   26 
Versie   2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 
De administratie is belast met de administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale 
management. 
De medewerker administratieve ondersteuning is belast met het verrichten van administratief ondersteunende 
werkzaamheden en verricht balie- en loketactiviteiten. De administratie bestaat uit een hoofd en diverse 
administratieve medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verleent administratieve ondersteuning ten behoeve van de diverse administraties door: 
• het behandelen van de ingekomen en uitgaande post; 
• het op aanwijzing administratief voorbereiden van vergaderingen en besprekingen (o.a. verzamelen en 

verzenden van vergaderstukken en regelen van vergaderruimte); 
• het op basis van inhoudelijke aanwijzingen doen van schriftelijke mededelingen en/of opvragen van 

informatie; 
• het typen en uitwerken van aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten en het daarbij 

controleren van de lay-out en het taalgebruik; 
• het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werkdossiers (verslagen, brieven etc.); 
• het op aanwijzing verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten. 
2. Verricht balie- en loketactiviteiten door: 
• het mondeling verstrekken van of vragen om inlichtingen over algemene administratieve aangelegenheden; 
• het verstrekken van informatie aan leerlingen over administratieve regelingen; 
• het geven van informatie over data van tentamens en examens. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker administratieve ondersteuning is verantwoording schuldig aan het hoofd voor wat betreft het 

regelen van vergaderruimten en het bijhouden van dossiers; 
• de medewerker administratieve ondersteuning werkt binnen het kader van interne werkafspraken en 

administratieve voorschriften die van belang zijn voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
ondersteunende werkzaamheden; 

• de medewerker administratieve ondersteuning neemt beslissingen bij het op basis van aanwijzingen 
mondeling verstrekken van inlichtingen en over de wijze waarop (telefonisch) vragen worden beantwoord. 
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Medewerker administratieve ondersteuning 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 
• kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer; 
• kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; 
• praktische bekendheid van de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de instelling en (indien 

relevant) daarbuiten; 
• vaardigheid in het uitwerken van onvolledige conceptteksten; 
• vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken. 

 
6. Contacten 
• met management en medewerkers van de instelling over het aangeboden werk om afspraken te maken over 

de voortgang; 
• met derden voor het maken van afspraken en voor het inwinnen of verstrekken van algemene informatie. 
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Medewerker crediteuren/debiteuren 3 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023469 
Functienaam   Medewerker crediteuren/debiteuren 
Salarisschaal   3 
Indelingsniveau   IIa 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   22211 11112 22 22 
Somscore   22 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 
De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 
De medewerker financieel-administratieve ondersteuning is belast met de eerste behandeling en de 
registratie van facturen. De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, medewerkers financiële administratie 
en medewerkers financieel-administratieve ondersteuning. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verzorgt de eerste behandeling en registratie van facturen door: 
• het sorteren van binnenkomende facturen en declaraties; 
• het uitsplitsen van kosten in verzamelstaten naar budgethouders en naar verschillende kostenplaatsen en - 

soorten voor controle en verdere verwerking door de medewerker financiële administratie en het zonodig 
vragen van aanvullende informatie bij budgethouders en declaranten; 

• het verzamelen van facturen en het voorleggen daarvan aan de rekenplichtige ter controle en 
betaalbaarstelling; 

• het verwerken van facturen en declaraties in de geautomatiseerde boekhouding; 
• het ter verificatie opstellen van routinematige overzichten ten behoeve van periodieke betalingen van de 

budgethouders; 
• het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en de gegevens verwerken in de geautomatiseerde 

boekhouding; 
• het opbergen van afgedane stukken in het archief. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker crediteuren/debiteuren is verantwoording schuldig aan het hoofd van de afdeling financiën 

voor wat betreft het groeperen van gegevens, voor het verwerken van facturen en declaraties, voor het 
maken van routinematige overzichten en voor het opbergen van stukken conform de geldende regels; 

• de medewerker crediteuren/debiteuren werkt binnen gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen die van 
belang zijn bij de verwerking en registratie van gegevens; 

• de medewerker crediteuren/debiteuren neemt beslissingen bij het rubriceren van gegevens en het uitsplitsen 
van kosten in verzamelstaten. 
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Medewerker crediteuren/debiteuren 
 

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

6. Contacten 
• met budgethouders en declaranten binnen de scholengemeenschap over onduidelijkheden over de 
periodieke betalingen om informatie uit te wisselen. 
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Medewerker facilitaire dienst 3 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   medewerker facilitaire dienst 
Organisatie   Stichting Agnieten College/De Boog 
Onderdeel 

Salarisschaal   3 
Indelingsniveau 

FUWASYS-advies  3 - IIa 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   22121 21112 12 22 
Somscore   22 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het 
voortgezet onderwijs. 
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken 
behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers 
in en buiten het gebouw (of de gebouwen), alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan deze 
gebruikers van het gebouw (of de gebouwen). 
De medewerker facilitaire dienst levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik 
van het gebouw (of de gebouwen), verleent hulp bij de ondersteunende diensten zoals bode of 
telefoondiensten en eenvoudige administratieve werkzaamheden, signaleert conflicterend gedrag 
van leerlingen, levert een bijdrage aan de kantinediensten en, verricht op verzoek incidenteel op een 
school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. 
De medewerker facilitaire dienst verricht de taken onder aansturing van een (hoofd-)conciërge of een 
daartoe aangewezen leidinggevende zoals de locatiebeheerder, de directeur, etc. Bij meerdere medewerkers 
facilitaire dienst kunnen de taken onderling verdeeld worden. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) 

door: 
• het uitvoeren van portiersdiensten; 
• het signaleren van gebreken en storingen en het inschakelen van de conciërge of onderhoudsmedewerker; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de veiligheid binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
2. Verleent hulp bij de ondersteunende diensten door: 
• het uitvoeren van de bode- en telefoondiensten; 
• het maken van kopieën; 
• het bijhouden van de absentenadministratie; 
• het te woord staan van ouders in het kader van de absentencontrole; 
• het eventueel ondersteunen van ouderavonden e.d. 
3. Signaleert conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen, dan wel het inschakelen van de (hoofd)conciërge conform 

vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de (hoofd-)conciërge. 
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Medewerker facilitaire dienst 
 

4. Levert een bijdrage aan de kantinediensten door: 
• het verzorgen van koffie, thee e.d. t.b.v. het personeel; 
• het (mede) bijhouden van de voorraad consumptiegoederen en het onder toezicht doen van inkopen; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen. 
5. Verricht op verzoek incidenteel op een school voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar 

niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker facilitaire dienst legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 

uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken. 
• de medewerker facilitaire dienst verricht werkzaamheden binnen de gegeven werkinstructies. 
• de medewerker facilitaire dienst neemt beslissingen bij het al dan niet zelf verhelpen van storingen, bij het 

repareren van aangebrachte vernielingen, bij het signaleren van conflicterend gedrag van leerlingen en het 
uitvoeren van de kantinedienst. 

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

 
6. Contacten 
• met derden bij bode- en telefoondiensten om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door 

te verwijzen; 
• met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren; 
• met gebruikers van het gebouw om hen door te verwijzen of te wijzen op afspraken en regels. 
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Medewerker financiële administratie 5 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023468 
Functienaam   Medewerker financiële administratie 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling financiën van een brede scholengemeenschap. 
De afdeling financiën ondersteunt de directie op het gebied van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering, 
de administratieve organisatie, de interne controle en voert de financiële administratie. 
De medewerker financiële administratie verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve 
werkzaamheden en levert een bijdrage aan diverse ondersteunende activiteiten. 
De afdeling financiën kan bestaan uit een hoofd, medewerkers financiële administratie en medewerkers 
financieel-administratieve ondersteuning. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
• het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en 

het zorgen voor een tijdige betaling; 
• het bijhouden van kas-, bank- en giroafrekeningen en het verwerken van de gegevens in de boekhouding; 
• het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
• het bewaken van vastgestelde budgetten; 
• het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
• het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 

schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds en dergelijke en het verzenden van 
nota's hiertoe en zo nodig rappelleren; 

• het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
• het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 
2. Levert een bijdrage aan diverse ondersteunende activiteiten door: 
• het bestellen van inventarisgoederen bij leveranciers op basis van gevraagde en verkregen offertes; 
• het opstellen van basisinventarislijsten, het bijwerken ervan en het periodiek controleren van de 

aanwezigheid en beschikbaarheid van inventarisgoederen; 
• het voorbereiden van onderhoudscontracten voor door derden te verrichten onderhoud aan apparatuur en 

machines; 
• het afsluiten van verzekeringen (inbraak-, diefstal-, WA-, collectieve ongevallen- en andere verzekeringen) en 

het verder afwikkelen van eenvoudige schadegevallen; 
• het verlenen van medewerking bij onderzoeken door de accountantsdienst; 
• het mede verzorgen van de verhuur van lokalen, het daartoe invullen van contracten en zorgdragen voor de 

facturering. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker financiële administratie is verantwoording schuldig aan het hoofd afdeling financiën voor wat 

betreft de juiste samenstelling van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven en de juiste 
verrichtingen van boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden;  

• de medewerker financiële administratie werkt binnen de voor de boekhouding/financiële administratie 
geldende regels en voorschriften die van belang zijn voor de correcte verwerking van financiële gegevens; 

• de medewerker financiële administratie neemt beslissingen over de juistheid van betaalstukken, het 
corrigeren en registreren van de financiële gegevens en over het registreren van budgetoverschrijdingen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen; 
• kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures en 

vaardigheid in het hanteren ervan; 
• kennis van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving. 

 
6. Contacten 
• met debiteuren en crediteuren over betalingen en facturen om informatie uit te wisselen over de stand van 

zaken; 
• met verzekeringsinstanties over de afsluiting van verzekeringen en om eenvoudige schadegevallen af te 

handelen; 
• met leveranciers en bedrijven over de (centrale) inkoop van inventarisgoederen om informatie uit te wisselen. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   medewerker leerlingadministratie 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
FUWASYS-advies  6 - IIIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   32223 33223 22 22 
Somscore   33 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    03-05-2007 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
Deze functie komt meestal voor bij grote scholen voor voortgezet onderwijs die beschikken over meerdere 
centrale informatiesystemen op het gebied van personeelsbeheer, financiën, leerlingenadministratie etc. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de (centrale) afdeling leerlingenadministratie. De afdeling 
is belast met het adviseren van de (centrale) directie en het coördineren en uitvoeren van werkzaamheden 
op het gebied van leerlingenadministratie en het beheer van het systeem ten behoeve van alle locaties. 
Onder verantwoordelijkheid van de hoofd I&A zijn de coördinator en medewerker(s) 
leerlingenadministratie belast met het zorgdragen voor de applicatieontwikkeling en het beheer daarvan, 
alsmede het adviseren, ondersteunen en instrueren van gebruikers van het leerlingenadministratie-pakket 
en het toezien op correcte toepassing c.q. uitvoering van de processen, planningen en procedures binnen de 
leerlingenadministratie. 
De medewerker leerlingenadministratie verleent gebruikersondersteuning op het gebied van applicatie en 
beheer en ziet toe op een correcte toepassing c.q. uitvoering van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
De afdeling bestaat uit een hoofd I&A, medewerkers ICT, een coördinator leerlingenadministratie en een 
medewerker leerlingenadministratie. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Gebruikersondersteuning 
• het instrueren, informeren en ondersteunen van medewerkers op het gebied van leerlingadministratie. 
• het oplossen van (standaard) problemen en storingen, of het inschakelen van interne specialisten. 
2. Beheer van het centrale informatiesysteem m.b.t. leerlingenadministratie van de scholengroep door o.a: 
• het controleren of de operationele applicaties en apparatuur functioneren conform de daaraan gestelde 

eisen; 
• het signaleren en melden van storingen en afwijkingen in de software en inschakelen van derden; 
• het inventariseren van de wensen van gebruikers bij wijziging of uitbreiding van de applicaties; 
• het toezien op de naleving van voorschriften inzake de beveiliging van gegevens; 
• het beheren en onderhouden van de applicatiedocumentatie; 
• een bijdrage leveren aan de inrichting van de applicaties. 
3. Het uitvoeren van werkzaamheden van alle aan leerlingenadministratie gerelateerde processen: 
• het ondersteunen van uitvoerders van de administratieve processen bij de uitvoering van de procedures, al 

dan niet gericht op het geautomatiseerde informatiesysteem; 
• het zich op de hoogte houden van voorschriften en regels die buiten de organisatie worden opgelegd en 

invloed hebben op de werking, inhoud en uitvoering van procedures; 
• zorgdragen voor de informatieverstrekking over relevante wijzigingen; 
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• het administratief organisatorisch verlenen van ondersteuning bij gemeenschappelijke bijeenkomsten met 

gebruikers teneinde de uitvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen; 
• het signaleren van problemen en doen van verbeteringsvoorstellen over te stroomlijnen procedures of in te 

zetten maatregelen ten einde administratieve procedures efficiënter uit te laten voeren; 
• het steekproefsgewijs controleren op juiste en tijdige verwerking van gegevens. 
4. Het uitvoeren van overkoepelende administratieve processen door: 
• een bijdrage leveren aan de gegevensuitwisseling met externe partijen, waaronder de voor bekostiging en 

vanuit inspectie verplichte uitwisselingen, binnen de wettelijke-, afdelingskaders en termijnen; 
• het signaleren van afwijkingen op door decentrale eenheden verrichte administraties ten behoeve van een 

correcte gegevensuitwisseling met externe partijen. 
5. Rapporteren 
• het periodiek of op verzoek genereren van standaardrapportages met betrekking tot leerlingenadministratie. 
6. Overige werkzaamheden van hetzelfde niveau. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker leerlingenadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd I&A voor wat betreft de 

kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering van de werkzaamheden en de ondersteuning van de decentrale 
medewerkers. 

• de medewerker leerlingenadministratie verricht werkzaamheden binnen voorschriften , werkafspraken en 
jaarplanningen. 

• de medewerker leerlingenadministratie signaleert problemen en doet verbeteringsvoorstellen over de wijze 
waarop decentrale medewerkers worden ondersteund en geïnstrueerd. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de werking en mogelijkheden van de centrale informatiesystemen en van de hierbij behorende 

administratieve voorschriften. 
• kennis van de wettelijke richtlijnen t.a.v. leerlingenadministratie en bekostiging. 
• vaardigheid in de digitale informatieverwerking en rapportage mogelijkheden. 
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan gebruikers. 
• beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheden; weet helder en concreet vragen te beantwoorden. 

 
6. Contacten 
• met gebruikers om informatie te verstrekken en inhoudelijke assistentie te verlenen bij zich voordoende 

uitvoeringsproblemen/-vragen en het bewaken van de voortgang. 
• met coördinator leerlingenadministratie en hoofd I&A om storingen te laten oplossen. 
• met externe partijen over het genereren van standaardrapportages. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   medewerker Personeel en ARBO 
Organisatie   St. Scholengroep Chr. Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
FUWASYS-advies  7 - IIIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   33232 33223 32 22 
Somscore   35 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    11-04-2006 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst van een brede 
scholengemeenschap. De dienst ondersteunt de directie op het gebied van personeelszaken, financiële 
zaken, ICT en facilitaire zaken en is belast met de uitvoering ervan. 
De medewerker Personeel en ARBO verleent zelfstandig ondersteuning binnen de afdeling P&O met 
betrekking tot de uitvoering en bewaking van het Arbo- en Gezondheidbeleid en de 
Personeelsvoorziening. 
De medewerker Personeel en ARBO is werkzaam binnen de afdeling P&O. Binnen deze afdeling zijn 
werkzaam een hoofd P&O, beleidsmedewerkers P&O en medewerkers personeelsadministratie. 
De medewerker Personeel en ARBO deelt met de coördinator Gebouwen de taken van preventiemedewerker. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Arbo- en Gezondheidbeleid 

Levert een bijdrage aan het ARBO-programma en verzuimpreventie door o.a.: 
• het volgen van externe ontwikkelingen op het gebied van arbowetgeving en het signaleren van implicaties 

van deze ontwikkelingen voor SSCO; 
• het leveren van input voor het Arbo jaarplan; 
• het doen van voorstellen voor het opstellen van uitvoeringsrichtlijnen en procedures aan de hand van het 

beleidsplan; 
• het signaleren van stagnatie in de uitvoering en voortgang van het ARBO-programma en het doen van 

verbeteringsvoorstellen; 
• het actueel houden en optimaliseren van het Arbohandboek en de verzuimprocedures; 
• het organiseren en coördineren van Risico-inventarisatie en het signaleren van stagnatie van de voortgang 

en uitvoering van plannen van aanpak; 
• het doen van voorstellen ten aanzien van inrichting en opzet verzuimdossiers; 
• het deelnemen aan landelijk, regionaal of lokaal overleg met betrekking tot Arbo en verzuim. 
2. Administratie en Beheer 

Verricht administratieve werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering en bewaking van het Arbo- en 
Gezondheidsbeleid en de personeelsvoorziening door o.a.: 

• het dagelijks verwerken van de ziek- en herstelmeldingen; 
• het inventariseren en verzamelen van gegevens op het gebied van het Arbo- en Gezondheidsbeleid met 

behulp van het personeelsinformatiesysteem; 
• het uitvoeren van afgesproken administratieve procedures (FOA, deskundigenoordeel, etc); 
• het verwerken van afspraken en gegevens in bestanden en het maken van overzichten en rapportages; 



 

 124 

Medewerker Personeel en ARBO 
 

• het bewaken van de planning en voortgang in verband met de uitvoering van de Wet verbetering 
Poortwachter en WIA; 

• het beheren en archiveren van de verzuimdossiers; 
• het beheren van de verzuimadministratie; 
• het beheren van het open sollicitatiebestand. 
3. Correspondentie 
• het zelfstandig voeren van correspondentie met medewerkers en uitvoeringsinstanties met betrekking tot 

verzuimgerelateerde zaken. 
• het zelfstandig voeren van correspondentie met betrekking tot sollicitanten. 
4. Informatie en Voorlichting 

Het optreden als aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling voor lopende uitvoeringszaken op het gebied 
van het Arbo- en Gezondheidsbeleid en Personeelsvoorziening door o.a.: 

• het onderhouden van contact met de Arbodienst en UWV over de ziek- en herstelmeldingen; 
• het geven van informatie aan medewerkers en leidinggevenden over de werkwijze en procedures op het 

gebied van Arbo- en Gezondheidsbeleid; 
• het informeren van medewerkers en leidinggevenden over mogelijke consequenties van bepaalde 

handelswijzen; 
• het informeren van sollicitanten t.a.v. mogelijke vacatures en het informeren bij sollicitanten naar 

beschikbaarheid; 
• het fungeren als meldpunt voor vacatures; 
• het leveren van een bijdrage aan informatiebulletins; 
• het beheren van de mailbox verzuim; 
• het verzorgen van interne vacaturemeldingen naar locaties. 
5. Planning & Control 
• het controleren van de budgetrealisatie van de Arbodienst, de ingediende nota's van Arbodienst en 

ingehuurde begeleiders, onregelmatigheden signaleren en hierover contact opnemen. 
• het bijhouden van dossiers van langdurig zieke medewerkers. 
• het samenstellen en genereren van periodieke of specifieke rapportages met betrekking tot verzuim. 
• het signaleren van punten ter verbetering of aandachtspunten aan de hand van de verzuimrapportages. 
• het mede evalueren van het gevoerde beleid ten opzichte van budget en opbrengsten. 
• het mede evalueren en voorstellen ter verbetering doen van gevolgde procedures en benutte kanalen voor 

personeelsvoorziening. 
• het doen van voorstellen ter bevordering van de efficiency. 
• het doen van voorstellen voor het opstellen van protocollen/handleidingen t.a.v. de te volgen procedures, 

rapportage, werkwijze en archivering. 
6. Coördinatie 
• het coördineren van de verzuimregistratie naar Arbodienst en uitvoeringsinstelling. 
• het bewaken van de planning en de organisatie van de jaarlijkse PAGO, RI&E. 
• het beheren van het Arbo archief en het distribueren van relevante informatie naar belanghebbenden. 
• het coördineren van Arbo activiteiten binnen SSCO. 
• het coördineren van de SMT vergaderingen, sollicitatieprocedures en zorgdragen voor de correcte follow up. 
• het bewaken van de afgesproken termijnen en het signaleren van afwijkingen. 
• het bijhouden en bewaken van overzichten van openstaande vacatures en van open sollicitaties. 
• het eventueel begeleiden van stagiaires. 
7. Personeelsvoorziening 

Verricht werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering en bewaking van het werving- en selectiebeleid 
door: 

• het plaatsen van vacatures op websites en andere gangbare plaatsen; 
• het zoeken naar kandidaten via bekende kanalen; 
• het contact onderhouden over de voortgang van de invulling met leidinggevenden; 
• het (voor) selecteren van sollicitatiebrieven op basis van functie-eisen en competenties; 
• het aangeven van welke medewerkers uren ter beschikking hebben. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker Personeel en ARBO legt verantwoording af aan het hoofd P&O over de tijdigheid, aard en 

kwaliteit van de verleende ondersteuning, het opstellen van rapportages en de budgetbewaking conform de 
gestelde eisen en behoeften en over de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. 

• de medewerker Personeel en ARBO verricht werkzaamheden binnen de voor het Arbo- en 
Gezondheidsbeleid en de Werving & Selectie geldende voorschriften, procedures en werkafspraken. 

• de medewerker Personeel en ARBO neemt beslissingen over de aanbevelingen voor verbetering van het 
ARBO-programma en de inhoud van de te verstrekken informatie, gegevens en overzichten. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de Wet verbetering Poortwachter, WIA en andere relevante wetgeving (UWV). 
• kennis van het personeelsinformatiesysteem. 
• kennis van plannings- en voortgangsbewakingstechnieken. 
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
• vaardigheid in het onderhouden van contacten en vaardigheid in het op een flexibele, teamgerichte en 

dienstverlenende wijze optreden. 
• vaardigheid in het klantgericht te woord staan van derden. 
• vaardigheid in het accuraat verwerken en aanleveren van gegevens. 
• discretie. 
• kostenbewustzijn. 
• pro-actief. 

 
6. Contacten 
• met het management en medewerkers om informatie uit te wisselen over procedures en verzuim. 
• met leidinggevenden en medewerkers om informatie te verstrekken over consequenties van afwijkingen van 

beleid. 
• met de Arbodienst, het UWV en andere dienstverlenende instellingen voor (verbetering van) 

gegevensuitwisseling, aanvragen van uitkeringen, voldoen aan administratieve verplichtingen. 
• met sollicitanten om informatie uit te wisselen over de administratieve afhandeling van de procedures en om 

informatie te verstrekken en in te winnen. 
• met coördinator gebouwen om over de uitvoering van het ARBO-programma (bijv. werkplekonderzoeken, 

RI&E) afspraken te maken. 
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1. Functie-informatie 
Functienaam   medewerker personeel en organisatie A 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   8 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

Coördinatie van activiteiten en processen 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Personeel en Organisatie van de centrale dienst van de 
Stichting Scholengroep Christelijk onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van Bestuur en de 
integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen op het gebied van Personeel & 
Organisatie, Financiën en Facilitaire zaken, Informatievoorziening en Automatisering en is belast met de 
uitvoering ervan. 
De medewerker P&O levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling, het operationeel toepassen en uitvoeren 
van het P&O beleid, adviseert medewerkers en lijn managers op alle relevante gebieden zoals 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, functieanalyse, ziekteverzuim, werving en selectie, loopbaan, 
opleidingen en uitstroom, draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de (administratieve) P&O processen 
ten behoeve de SSCO organisatie en de medewerkers. 
De afdeling Personeel en Organisatie kan bestaan uit een hoofd, medewerkers P&O, beleidsmedewerker(s) 
P&O, medewerkers personeel- en salarisadministratie, medewerker(s) Arbo, Opleidingsadviseur(s), 
projectmedewerker(s), A&O psycholoog. 

 
3. Werkzaamheden 
1. P&O beleid 

Een bijdrage leveren aan het actualiseren en professionaliseren van P&O beleid. 
• het leveren van een bijdrage aan voorstellen voor onderdelen van het P&O beleid. 
• het vertalen van beleid in een passend P&O instrumentarium. 
• het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied en in de externe omgeving van het onderwijswerkveld en 

het informeren van collega´s hierover. 
2. Advisering 

Advisering en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers bij de uitvoering van P&O beleid. 
Bijvoorbeeld: 

• het verstrekken van informatie en beantwoorden van standaardvragen over CAO, P&O regelingen en – 
procedures en wijzigingen incl. de financiële gevolgen; 

• het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal over regelgeving, CAO´s, arbeidsvoorwaarden, 
rechtsposities en overige personeelsaangelegenheden; 

• het informeren van management over operationele aspecten van P&O beleid; 
• het doorverwijzen/bemiddelen naar eventuele andere deskundigen en het monitoren van deze 

doorverwijzing. 
3. P&O Dienstverlening 

Een bijdrage leveren aan in- door en uitstroomtrajecten en overige trajecten. Bijvoorbeeld: 
• het leveren van een bijdrage aan instroomtrajecten (vacaturestelling, procesbewaking werving & selectie 

trajecten, voeren van W&S gesprekken en aanstellingsgesprekken , afstemmen introductieprogramma); 
• het leveren van een bijdrage aan doorstroomtrajecten (monitoren gesprekscyclus, signaleren van afwijkingen 

en verbeterpunten, adviseren over loopbaanontwikkeling, organiseren interne opleidingsen 
voorlichtingsbijeenkomsten, organiseren loopbaantrajecten); 

• het leveren van een bijdrage aan uitstroomtrajecten (detachering, outplacement, exitinterviews, 
ontslagprocedures);  

• het bijhouden, actualiseren en ontsluiten van relevante informatie (o.a. via correspondentie, brochures en 
internet). 
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4. P&O instrumenten 

Ontwikkelen en beheren van personeelsinstrumenten. 
• het signaleren van knelpunten in de toepassing van P&O instrumenten. 
• het ontwikkelen van P&O instrumenten, standaarddocumenten etc. 
• het beheren en actualiseren van het P&O handboek. 
• het evalueren van het effect van de ingezette instrumenten en het doen van verbeteringsvoorstellen. 
5. Planning & Control 
• het bewaken van de planning en voortgang van afgesproken procedures (IPB, ARBO, W&S procedures etc.). 
• het signaleren van afwijkingen. 
• het plannen, uitvoeren en evalueren van kwaliteitsmetingen dienstverlening. 
7. Projecten 
• het participeren in projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van het P&O beleid van SSO. 
• deelnemen in projectgroepen of coördineren kleinere projecten. 
• het leveren van een bijdrage aan het formuleren van projectdoelstellingen. 
• het verzorgen van de communicatie over het project. 
8. Personeelsinformatie en -administratie 

Het zorgdragen voor consequente en nauwkeurige actualisatie en beheer van personele informatie en 
administratie alsmede het informeren van betrokken hierover. 

• het coördineren van gegevens, c.q. informatie in verband met de ontwikkeling van de verschillende 
Informatiesystemen. 

• het onderhouden en aanpassen van de systemen ten behoeve van het interne beheer (Inform en MI), de 
Informatievoorziening (intranet) en de ontwikkeling van medewerkers (mijn ssco). 

• het beheren personeelsdossiers. 
• het zorgdragen voor actueel en juist personeelsinformatiebestand. 
• het genereren standaardrapportages en sturingsinformatie en signaleren van bijzonderheden. 
• het zorgdragen voor correcte administratieve afwikkeling en van personele en rechtspositionele procedures 

(aanstelling, bezoldiging, ontslag, WIA). 
• het ondersteunen van medewerkers bij de uitvoering van gecompliceerde rechtspositionele 

aangelegenheden. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker P&O is verantwoording schuldig aan hoofd P&O voor wat betreft de ondersteuning van het 

(lijn)management en medewerkers, de kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering van het personeels- en 
organisatiebeleid, uitvoering van rechtspositionele regelingen, administratief/organisatorische 
werkzaamheden. 

• de medewerker P&O werkt binnen de kaders van het vastgestelde P&O beleid, het P&O jaarplan, de 
rechtspositionele regelingen, projectdoelstellingen en dienstverleningsafspraken. 

• de medewerker P&O neemt beslissingen over de te verstrekken informatie over de toepassing van P&O 
beleid, - regelingen en procedures en over de planning en uitvoering van de afgesproken P&O 
dienstverlening. 
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5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van ontwikkelingen op het vakgebied en inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures. 
• kennis van regelingen en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan. 
• kennis van theorieën en toepassingsmogelijkheden van personeelsinstrumenten. 
• kennis van juridische aspecten van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken, sociale zekerheid. 
• vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde systemen. 
• kennis van kwaliteitszorg. 
• vaardigheid in het kunnen verzamelen van relevante informatie; deze kunnen ordenen, interpreteren en 

omzetten in bijdragen aan nieuw beleid. 
• vaardigheid om in hiërarchische relaties vast te kunnen houden aan de professionele beroepshouding.  
• vanuit de eigen deskundigheid goed en tactvol kunnen communiceren en samenwerken met andere 

disciplines en in projecten. 
• vaardigheid in het coördineren en organiseren. 
 

6. Contacten 
• met management om informatie uit te wisselen over nieuwe P&O instrumenten en om de 

dienstverleningsbehoefte van het management te inventariseren. 
• met management en medewerkers om informatie te verstrekken over CAO afspraken en overige regelingen. 
• met management om informatie uit te wisselen over personele mutaties. 

• met managers om personele in-, door- , uitstroomtrajecten door te spreken. 
• met externe bureau´s om dienstverleningsmogelijkheden te inventariseren. 
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FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   medewerker personeel en organisatie B 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   9 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

Coördinatie van activiteiten en processen 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Personeel en Organisatie van de centrale dienst van de 
Stichting Scholengroep Christelijk onderwijs. Deze centrale dienst ondersteunt het College van Bestuur en de  
integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen op het gebied Personeel & Organisatie, 
Financiën en Facilitaire zaken, Informatievoorziening en Automatisering en is belast met de uitvoering ervan.   
De medewerker P&O is verantwoordelijk voor het operationeel toepassen en uitvoeren van het P&O beleid, 
adviseert medewerkers en lijn managers op alle relevante gebieden zoals arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden, functieanalyse, ziekteverzuim, werving en selectie, loopbaan, opleidingen en uitstroom, 
draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de (administratieve) P&O processen ten behoeve de SSCO 
organisatie en de medewerkers. 
De afdeling Personeel en Organisatie kan bestaan uit een hoofd, medewerkers P&O, beleidsmedewerker(s) 
P&O, medewerkers personeel- en salarisadministratie, medewerker(s) Arbo, Opleidingsadviseur(s), 
projectmedewerker(s), A&O psycholoog. 

 
3. Werkzaamheden 
1. P&O beleid 

Een bijdrage leveren aan het actualiseren en professionaliseren van P&O beleid. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het uitwerken van onderdelen van P&O beleidsvoorstellen; 
• het inventariseren van personele consequenties van voorgenomen beleidsontwikkelingen en over te nemen 

maatregelen; 
• het monitoren en evalueren van vigerend beleid en P&O instrumenten; 
• het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied en in de externe omgeving van het onderwijswerkveld en 

het informeren van collega´s daarover. 
2. Advisering 

Advisering en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers bij de uitvoering van P&O beleid. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het advisering bij totstandkoming formatieplannen; 
• het adviseren van management over operationele aspecten van het P&O beleid; 
• het adviseren ten aanzien van te nemen rechtspositionele beslissingen; 
• het geven van adviezen en deze uitwerken in voorstellen op het gebied van formatie, W&S, aanstelling en 

ontslag, IPB, Gezondheidsbeleid en arbeidsvoorwaarden; 
• het adviseren en bemiddelen bij ´geschillen tussen leidinggevende en medewerkers of medewerkers 

onderling; 
• het informeren en adviseren van medewerkers over de interpretatie en toepassingsmogelijkheden van 

voorzieningen en regelingen op P&O gebied. 
3. P&O Dienstverlening 

Een bijdrage leveren aan in- door en uitstroomtrajecten en overige trajecten. Bijvoorbeeld: 
• het uitvoeren van instroomtrajecten (vacaturestelling, procesbewaking werving & selectie trajecten, voeren 

van W&S gesprekken en aanstellingsgesprekken , afstemmen introductieprogramma); 
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• het uitvoeren van doorstroomtrajecten (monitoren gesprekscyclus, signaleren van afwijkingen en 

verbeterpunten, adviseren over loopbaanontwikkeling, organiseren interne opleidings- en 
voorlichtingsbijeenkomsten, organiseren loopbaantrajecten); 

• het uitvoeren van uitstroomtrajecten (detachering, outplacement, exit-interviews, ontslagprocedures) 
• het actualiseren informatiemateriaal en website. 
4. P&O instrumenten 
• het ontwikkelen en beheren van personeelsinstrumenten. 
• het doen van voorstellen ter verbetering van P&O instrumenten en de implementatie daarvan. 
• evalueren van het effect van de ingezette P&O instrumenten. 
5. Planning & Control 
• het bewaken van de planning en voortgang van afgesproken procedures (IPB, ARBO, W&S procedures etc.). 
• het signaleren van afwijkingen van beleidsafspraken en initiëren van relevante interventies. 
6. Projecten 
• aansturen dan wel participeren in projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van het P&O beleid van SCO. 
• aansturen van projecten. 
• formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en planningen. 
• draagvlak creëren voor het project. 
• verslag uitbrengen over de voortgang en evalueren van de eindresultaten. 
• zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen. 
7. Personeelsinformatie en -administratie 
• zorgdragen voor consequente en nauwkeurige actualisatie en beheer van personele informatie en 

administratie alsmede het informeren van betrokken hierover. 
• ontwikkelen van voorstellen voor (verbetering van) de inrichting van de personele administratie. 
• analyseren van de informatie uit de personeelsadministratie. 
• samenstellen van sturingsinformatie en het voorzien van deze informatie van conclusies. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker P&O is verantwoording schuldig aan hoofd P&O voor wat betreft de advisering en 

ondersteuning van het (lijn)management en medewerkers; de bijdrage aan de beleidsontwikkeling, de 
kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid , de uitvoering van 
rechtspositionele regelingen, administratief/organisatorische werkzaamheden. 

• de medewerker P&O werkt binnen de kaders van het vastgestelde P&O beleid, het P&O jaarplan, de 
rechtspositionele regelingen, projectdoelstellingen en dienstverleningsafspraken. 

• de medewerker P&O neemt beslissingen over de beleidsvoorstellen, de kwaliteit, advisering over en 
toepassing van P&O beleid, - regelingen en procedures en over de planning en uitvoering van de 
afgesproken P&O dienstverlening. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van ontwikkelingen op het vakgebied en inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures. 
• kennis van regelingen en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan. 
• kennis van theorieën en toepassingsmogelijkheden van personeelsinstrumenten. 
• kennis van juridische aspecten van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken, sociale zekerheid. 
• vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde systemen. 
• kennis van kwaliteitszorg. 
• adviesvaardigheden. 
• vaardigheid in het kunnen verzamelen van relevante informatie; deze kunnen ordenen, interpreteren en 

omzetten in bijdragen aan nieuw beleid. 
• vaardigheid om in hiërarchische relaties vast te kunnen houden aan de professionele beroepshouding.  
• vanuit de eigen deskundigheid goed en tactvol kunnen communiceren en samenwerken met andere 

disciplines en in projecten. 
• vaardigheid in het coördineren en organiseren. 
 



 

 131 

Medewerker personeel en organisatie B 
 

FUWA-VO Sessie 
 

6. Contacten 
• met management om informatie uit te wisselen over nieuwe P&O instrumenten en om de 

dienstverleningsbehoefte van het management te inventariseren. 
• met management om te ontwikkelen beleid af te stemmen. 
• met management en medewerkers om informatie te verstrekken over CAO afspraken en overige regelingen. 
• met management en medewerkers om oplossingsrichtingen aan te geven t.a.v. personele en 

organisatorische kwesties. 
• met management om personele mutaties af te stemmen. 
• met managers om personele in-, door- , uitstroomtrajecten af te stemmen. 
• met externe bureau´s om dienstverleningsmogelijkheden te inventariseren en evalueren. 
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1. Functie-informatie 
Codering   20023457 
Functienaam   Medewerker personeels- en salarisadministratie 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   32222 23223 32 22 
Somscore   32 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stafafdeling personeelszaken van een brede 
scholengemeenschap. De stafafdeling personeelszaken ondersteunt de directie op het gebied van de 
ontwikkeling van het personeelsbeleid en is belast met de uitvoering ervan. 
De medewerker personeels- en salarisadministratie voert de personeels- en salarisadministratie, voert mede de 
rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden en verricht 
administratief/organisatorische werkzaamheden in het kader van de werving en selectie, dan wel ontslag van 
personeelsleden. 
De stafafdeling personeelszaken bestaat uit een hoofd personeel en organisatie, één of enkele 
personeelsfunctionarissen, medewerkers personeels- en salarisadministratie en een administratief medewerker. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Voert de personeels- en salarisadministratie door: 
• het berekenen van de salarissen of controleren van de salaris-inpassing van het personeel; 
• het verzorgen van de afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenbijdragen en dergelijke; 
• het zorgen voor de toepassing en berekening van de lopende CAO-afspraken; 
• het verzorgen van de input van salarisgegevens in de CASO en controleren van de output; 
• het verwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie; 
• het bijhouden van een ziekte- en verlofregistratie. 
2. Voert mede de rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden door: 
• het uitvoeren van rechtspositionele regelingen op het gebied van aanstelling, bezoldiging, ontslag, afvloeiing, 

garantiebepaling, verplaatsing en dergelijke; 
• het mede verzorgen van aanvragen om taakvermindering op grond van leeftijd, toepassing van de 

ouderenregelingen en de FPU-regeling, ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en dergelijke; 
• het administratief afhandelen van aanvragen (buitengewoon) verlof, tegemoetkoming verhuiskosten, 

studiekosten, vergoeding reis- en verblijfkosten, verzoeken om ontheffing verhuisplicht, deelname 
spaarloonregeling en dergelijke; 

• het verstrekken van werkgeversverklaringen ten behoeve van bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen, 
woningbouwcorporaties, bedrijfsverenigingen, banken; 

• het zorgdragen bij (langdurige) ziekte van personeelsleden voor het uitvoeren van de wet- en regelgeving 
USZO; 

• het verstrekken van informatie aan personeelsleden over min of meer gecompliceerde rechtspositionele 
aangelegenheden en hen behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen. 
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3. Verricht administratief/organisatorische werkzaamheden in het kader van de werving en selectie, dan wel 

ontslag van personeelsleden door: 
• het geven van mondelinge/schriftelijke informatie aan potentiële kandidaten; 
• het bevestigen van ontvangst van sollicitatiebrieven, het uitnodigen van sollicitanten voor een 

sollicitatiegesprek, dan wel het afschrijven van sollicitanten; 
• het toezien op het overleggen van bescheiden (bewijzen van bekwaamheid, verklaring omtrent het gedrag en 

dergelijke) en op de invulling van verklaringen (werknemersverklaring, loonbelasting en dergelijke); 
• het opstellen van de arbeidsovereenkomst; 
• het zorgdragen voor het invullen/verstrekken van formulieren met relevante gegevens bij indiensttreding, 

tijdens dienstverband en bij ontslag. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker personeels- en salarisadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd personeel en 

organisatie voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de in de administratie aanwezige gegevens. 
• de medewerker personeels- en salarisadministratie is werkzaam binnen de voor de personeels- en 

salarisadministratie geldende (administratieve) regels en voorschriften, die van belang zijn voor de wijze 
waarop de gegevens in de administratie moeten worden ingebracht. 

• de medewerker personeels- en salarisadministratie neemt beslissingen bij de toepassing van de juiste 
rechtspositionele regelingen en het verstrekken van de juiste rechtspositionele informatie. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeels- en 

salarisadministratie. 
• brede kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen waar werknemers 

aanspraak op kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan. 
• vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde (personeels- en salaris)systemen. 

 
6. Contacten 
• met medewerkers/leidinggevenden over diverse aspecten in verband met rechtspositionele 

aangelegenheden om informatie te verstrekken en nadere inlichtingen in te winnen. 
• met diverse instanties (bijvoorbeeld belastingdienst, ziekenfondsen, ABP en arbeidsbureaus) over 

salarisgegevens om nadere gegevens/informatie te verstrekken of in te winnen. 
• met het ministerie van O,C&W, gemeenten, UVI, sociale diensten, ABP en andere van belang zijnde 

instanties voor het onderhouden van contacten en het voeren van correspondentie op rechtspositioneel 
gebied. 
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Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   medewerker roosterplanning 
Organisatie   Stichting Agnieten College/De Boog 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IId 
FUWASYS-advies  6 - IId 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie 
Activiteiten   Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en systemen en het adviseren  

hierover 
Kenmerkscores   32222 23223 22 22 
Somscore   31 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De  
medewerker roosterplanning is onder verantwoordelijkheid van de (centrale) directie belast met het uitvoeren van 
ondersteunende activiteiten met betrekking tot de planning van het onderwijs, met de (jaar)planning van de  
verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten. 
De (centrale) directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Is mede belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van 

onderwijsfaciliteiten door: 
• het verzamelen van informatie over, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.; 
• het inventariseren van de roosterwensen van docenten; 
• het maken van jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria; 
• het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende 

omstandigheden;het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen; 
• het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, 

het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging personeelsleden, het rooster tijdens 
excursies, e.d.; 

• het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel 
verstrekken van aanvullende informatie; 

• het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker roosterplanning is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat betreft de 

(jaar) planning van de verschillende onderwijsactiviteiten; 
• de medewerker roosterplanning werkt binnen het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de 

roosters moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie; 
• de medewerker roosterplanning neemt beslissingen over de inhoud van de jaarplanning en bij het maken van 

diverse roosters. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde roosterprogramma's; 
• kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters; 
• inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; 
• vaardigheid in het maken van roosters 

 
6. Contacten 
• met docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste 

roosterwijzingen 
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1. Functie-informatie 
Codering   20023451 
Functienaam   Medewerker schoonmaak 
Salarisschaal   1 
Indelingsniveau   Ia 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   12111 11112 11 11 
Somscore   16 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen een locatie van een school/onderwijsinstelling voor het voortgezet 
onderwijs. Op de locatie wordt het onderwijs verzorgd voor leerlingen in één of meerdere categorieën van het 
voortgezet onderwijs. 
De medewerker schoonmaak valt onder facilitaire zaken. Facilitaire zaken richt zich (in het algemeen) op 
verlening van ondersteunende diensten voor de locatie op het gebied van bewaking, telefoon en receptie, repro 
en drukkerij, intern transport, postbehandeling, beheer en onderhoud gebouwen, installaties en terreinen,  
catering, etc. 
De medewerker schoonmaak houdt het gehele gebouw schoon, houdt de toiletbenodigdheden op peil en 
signaleert wanneer de voorraad schoonmaakmiddelen en toiletartikelen opraakt. 
Facilitaire zaken valt onder de directeur die verantwoordelijk is voor de locatie en bestaat uit bijv. medewerkers in 
functies van locatiebeheerder, telefonist/receptionist, (hoofd)conciërge(s), onderhoudsmedewerkers, medewerker 
schoonmaak, medewerker kantine en medewerker repro. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Houdt het afgesproken deel van het gebouw schoon conform het schoonmaakplan door: 
• het zuigen, moppen en in de was zetten van vloeren; 
• het afnemen van stof van randen, richels en buizen; 
• het zemen van de ramen; 
• het reinigen van meubilair en toiletten; 
• het leegmaken van afvalbakken. 
2. Houdt de toiletbenodigdheden op peil en signaleert wanneer de voorraad schoonmaakmiddelen en 

toiletartikelen opraakt. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker schoonmaak is verantwoording schuldig aan de (hoofd)conciërge voor wat betreft de wijze 

waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden verricht; 
• de medewerker schoonmaak werkt binnen gedetailleerde werkafspraken en huisregels die van belang zijn 

voor de wijze waarop en de tijd waarin werkzaamheden verricht dienen te worden; 
• de medewerker schoonmaak neemt beslissingen over de volgorde van de werkzaamheden. 

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

 
6. Contacten 
• met de (hoofd)conciërge over praktische aangelegenheden om daarover informatie te verschaffen. 
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FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023472 
Functienaam   Medewerker secretariaat en administratie 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een centrale administratie dan wel een sectorale of lokale 
administratie van een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De administratie is belast met de 
administratieve ondersteuning van het centrale dan wel decentrale management.  
De medewerker secretariaat en administratie verricht secretariële werkzaamheden voor diverse administraties, 
zoals leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem, de 
personeelsadministratie en financiële administratie. De administratie bestaat uit een hoofd en diverse 
administratieve medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Verricht secretariële werkzaamheden voor diverse en/of meerdere administraties, zoals  

leerlingenadministratie, schooladministratie, de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem, de 
personeelsadministratie en financiële administratie. Voorbeelden van dergelijke taken volgen in 
onderstaande taakbeschrijving. 

2. Voert de leerlingenadministratie door: 
• het verzorgen van de invoer van persoonsgegevens in de leerlingenadministratie aan de hand van op 

volledigheid gecontroleerde formulieren; 
• het inwinnen van aanvullende informatie; 
• het verwerken van mutaties; 
• het doen van suggesties ter verbetering van registratieprocedures voor de leerlingenadministratie en de 

uitvoering van wettelijke regelingen en besluiten in deze. 
3. Past regelingen toe in het kader van inschrijving, bekostiging en het geven van uitvoering aan de 

schoolgeldwet door: 
• het beoordelen van aanvragen en het zorgen voor een juiste betaalbaarstelling van de diverse vergoedingen; 
• het geven van uitleg over de interpretatie en uitvoering van de regelingen aan leerlingen en andere 

belangstellenden; 
• het (schriftelijk) beantwoorden van vragen en geven van inlichtingen over (de uitvoering van) bestaande 

regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken. 
4. Draagt zorg voor de pedagogische administratie/leerlingvolgsysteem door: 
• het met behulp van softwareprogramma's genereren van rendements- en studiegegevens; 
• het invoeren en muteren van onderwijs- en persoonsgegevens; 
• het beantwoorden van vragen van leerlingen en docenten over de verwerking van gegevens van 

uiteenlopende studieaangelegenheden. 
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Medewerker secretariaat en administratie 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
5. Verricht ondersteunende administratieve personeelswerkzaamheden door: 
• het groeperen en overzichtelijk maken van informatie over vacatures, advertenties en responsgegevens; 
• het mondeling en schriftelijk verschaffen van informatie aan sollicitanten over de sollicitatieprocedure; 
• het rubriceren van sollicitatiebrieven aan de hand van primaire benoemingseisen en het verzorgen van 

afschrijvingen met vermelding van de afwijzingsgronden; 
• het verzamelen van informatie over organisatie en formatie van de betreffende dienst; 
• het verwerken van gegevens met betrekking tot de organisatiestructuur, functiebenamingen, functiecodes, 

niveau-indeling, bezetting, e.d.; 
• het toepassen van regels betreffende vergoedingen voor ziektekosten, e.d.; 
• het nagaan van rechtmatigheid en juistheid van de aanvragen; 
• het gereedmaken van arbeidsovereenkomsten, verplaatsing en ontslag, aanstelling in tijdelijke of vaste 

dienst en toelageverlening; 
• het controleren en/of herberekenen van declaraties; 
• het verschaffen van informatie over regelingen en procedures en het behulpzaam zijn bij het invullen van 

diverse aanvraagformulieren (FPU, pensioen en wachtgeld); 
• het verzorgen van de betreffende correspondentie. 
6. Verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden door: 
• het controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en 

het zorgen voor een tijdige betaling; 
• het bijhouden van kas-, bank- en giro-afrekeningen en de gegevens verwerken in de boekhouding; 
• het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; 
• het bewaken van vastgestelde budgetten; 
• het zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden; 
• het zorgdragen voor de inning van deelnemersbijdragen, cursus- en collegegelden, contributie 

schoolvereniging, kantinegelden, gelden personeelsfonds, boekenfonds, en dergelijke, en het verzenden van 
nota's hiertoe en zonodig rappelleren; 

• het beheren van een kleine kas ten behoeve van de aanschaf van kantoorinventaris en lesmaterialen; 
• het samenstellen van overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de medewerker secretariaat en administratie is verantwoording schuldig aan de toegewezen leidinggevende 

voor wat betreft de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden binnen de diverse administraties en de 
hierbij te hanteren procedures en werkwijzen; 

• de medewerker secretariaat en administratie werkt binnen het kader van interne werkafspraken, 
administratieve voorschriften, regelingen met betrekking tot bekostiging e.d., die van belang zijn voor de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden; 

• de medewerker secretariaat en administratie neemt beslissingen bij het beoordelen van de doelmatigheid 
van registratieprocedures en administratieve verwerkingen en bij het toepassen van de regelgeving. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen, alsmede van de te 

hanteren regelingen in het kader van bekostiging, schoolgeldwet, e.d.; 
• inzicht in de opleidingsstructuren binnen de instelling; 
• vaardigheid in het toepassen van regelingen; 
• vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen en docenten en met derden om uitleg te geven over de toepassing van regelingen en om 

antwoord te geven op problemen bij inschrijving en betaling. 
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Mediathecaris 7 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   mediathecaris 
Organisatie   Agnietencollege/De Boog 
Onderdeel   Onderwijsondersteunend personeel 
Salarisschaal   7 
Indelingsniveau 

FUWASYS-advies  7 - IIIc 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Bibliotheek/mediatheek 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores   33232 33223 32 22 
Somscore   35 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    07-02-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden verricht in de mediatheek van het Ichthuscollege. De instelling kan zowel categoraal 
zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of vaksecties bestaan. De docenten behorend tot een sectie of 
een team dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire 
proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de onderwijsprogrammering. De 
docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor 
op de toetsing en afsluiting. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 
Binnen de onderwijsinstelling kunnen meerdere ruimtes, zelfs mogelijk op meerdere locaties, aanwezig zijn 
waarin leerlingen en/of docenten informatie in (studie)boeken, naslagwerken, (vak)tijdschriften, CDroms, internet, 
video en audio kunnen raadplegen en vergaren op het aandachtsgebied van het onderwijs dat verzorgd wordt. 
De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten behoeve van 
het leerproces van de leerlingen. De onderwijsinstelling beschikt over een mediatheekcommissie. Deze  
mediatheekcommissie fungeert als klankbord voor de mediathecaris en denkt mee over nieuwe ontwikkelingen 
van de mediatheek. 
De mediathecaris verricht werkzaamheden ten behoeve van de afstemming rondom de mediatheek, de dagelijkse 
gang van zaken in de mediatheek en is gebruikers behulpzaam bij het vergaren en raadplegen van informatie. In 
de mediatheek zijn een medewerker, vrijwilligers en stagiaires werkzaam. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek en het beheer van mediatheekmateriaal 

door: 
• het inventariseren van de informatiebehoefte van docenten en leerlingen en het vertalen ervan in voorstellen 

over de samenstelling van de collectie voor overleg met de mediatheekcommissie; 
• het verantwoorden van de aanschaf, de vorming, het onderhoud, het beheer en de ontsluiting van de 

collectie; 
• het uitvoeren van besluiten van de schoolleiding op basis van de adviezen van de mediatheekcommissie; 
• het volgen van ontwikkelingen op het vakgebied (oa. door nascholing) en het doen van voorstellen voor de 

ontwikkeling van mediatheekbeleid; 
• het bewaken van de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden; 
• het jaarlijks verzorgen van de aanvraag en de verwerking van Wolters Noordhoff uitgaven voor leerlingen; 
• het verzorgen van bestellingen en afzeggingen van kranten en tijdschriften voor de leestafel; 
• het bijhouden en opstellen van de financiële administratie van de mediatheek; 
• het beheren van verrijdbare computers, laptops, beamer en digitale camera; 
• het invoeren van nieuwe materialen in het bestand. 
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Mediathecaris 
 
 

2. Draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek door: 
• het invoeren van nieuwe materialen in het bestand; 
• het uitlenen en innemen van materialen; 
• het verzorgen van de uitleenadministratie; 
• het attenderen op relevante informatie en het verstrekken van informatie aan de gebruikers; 
• het instrueren en begeleiden van leerlingen en docenten bij het zoeken, selecteren en verwerven van 

informatie; 
• het houden van toezicht op de leerlingen die in de mediatheek werken en op het uiterlijk en aanzien van de 

mediatheek; 
• het registreren van studie-uren van leerlingen; 
• het functioneren als vraagbaak voor leerlingen, leerkrachten t.a.v. informatiebronnen en computergebruik; 
• het functioneren als intermediair tussen gebruikers in de mediatheek en systeembeheer; 
• het verzorgen van media-educatie voor leerlingen; 
• het aansturen en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires in de mediatheek. 
3. Zorgt voor afstemming rondom mediatheek door: 
• het opstellen in overleg met de mediatheekcommissie van een concept-jaarbegroting en een jaarverslag; 
• het initiëren van overleg met de mediatheekcommissie en het aandragen van onderwerpen voor overleg; 
• verzorgen van de notulen van het overleg en het bewaken van de actiepunten; 
• op basis van het schoolbeleidsplan opstellen van een mediatheekbeleidsplan en een jaarplan en legt dit voor 

aan de mediatheekcommissie voor overleg en ter vaststelling; 
• het op basis van dit plan doen van voorstellen aan medewerkers t.a.v. aanschaf van materiaal voor de 

mediatheek; 
• het raadplegen van docenten en vaksecties over de aanschaf van materialen en het gebruik van de 

mediatheek en de door hen verstrekte opdrachten aan leerlingen; 
• het informeren van docenten en schoolleiding over het bevorderen van het gebruik en de 

gebruiksmogelijkheden van de mediatheek en het reserveren van de ruimte/computers; 
• zitting in de studie-urencommissie en van hieruit het informeren van leerlingen en mentoren over studie- 

uren. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de mediathecaris legt verantwoording af aan de adjunct-directeur over de kwaliteit, de opbouw en de 

toegankelijkheid van de mediatheek. 
• de mediathecaris verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde mediatheekbeleidsplan, binnen 

bibliotheektechnische richtlijnen en normen, interne werkafspraken alsmede het toegekende budget van 
belang voor het beheer en de ontsluiting van de collectie. 

• de mediathecaris neemt beslissingen bij de uitvoering van de vorming, de ontsluiting en het beheer van de 
collectie en bij het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van het mediatheekbeleid, het 
aandragen van onderwerpen voor overleg, het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het 
mediatheekbeleidsplan. 
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5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van collectievorming en –ontsluitingsmethoden. 
• algemene kennis van aard en inhoud van het voortgezet onderwijs en de gebruikte pedagogisch-didactische 

werkvormen. 
• inzicht in informatiebehoefte van de gebruikers. 
• kennis van moderne talen. 
• ruime computervaardigheden. 
• vaardigheid in het klantvriendelijk en servicegericht optreden en te woord staan van de gebruikers. 
• vaardigheid in het inventariseren van informatiebehoefte en het vertalen ervan in voorstellen voor de 

samenstelling van de collectie. 
• vaardigheid in het opstellen van een mediatheekbeleidsplan. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen en docenten om hen wegwijs te maken in de mediatheek. 
• met leerlingen en docenten over hun informatiebehoefte om informatie in te winnen en mogelijkheden en 

onmogelijkheden te bespreken. 
• met de mediatheekcommissie voor overleg over voorstellen over de samenstelling van de collectie om 

afspraken te maken. 
• met bibliothecarissen en mediathecarissen van andere organisaties, zoals andere scholen voor voortgezet 

onderwijs of de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) en LWSVO (landelijke vereniging van 
schoolmediathecarissen voortgezet onderwijs om informatie uit te wisselen. 
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Onderhoudsmedewerker 3 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023445 
Functienaam   Onderhoudsmedewerker 
Salarisschaal   3 
Indelingsniveau   IIa 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   22121 22122 12 12 
Somscore   23 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de facilitaire dienst van een (brede) scholengemeenschap. 
De facilitaire dienst heeft tot taak het technisch beheren en onderhouden van gebouwen, terreinen, 
inventarissen, voertuigen en installaties. 
De onderhoudsmedewerker verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en voert kleine 
verbouwingen uit. 
De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s) facilitaire dienst, hoofdconciërge(s), 
conciërge(s), kantinebeheerder(s), telefonist/receptionist en eventueel een aantal andere medewerkers. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), installaties, apparatuur en inventaris 

door: 
• het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
• het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
• het zo nodig inschakelen van derden voor het opheffen van storingen en het toezien op de door hen verrichte 

reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
• het doen van voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties; 
• het verrichten van eenvoudige timmer- en schilderwerkzaamheden. 
2. Voert kleine verbouwingen uit door: 
• het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden en dergelijke; 
• het omleggen van elektrische leidingen en dergelijke. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de onderhoudsmedewerker is verantwoording verschuldigd aan de daartoe aangewezen leidinggevende voor 

wat betreft de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden en de kleine verbouwingen; 

• de onderhoudsmedewerker voert zijn werkzaamheden uit op basis van werkinstructies, 
veiligheidsvoorschriften en voorts zijn aanwijzingen betreffende de uitvoering van belang voor de uitvoering 
van de werkzaamheden; 

• de onderhoudsmedewerker neemt beslissingen over (de noodzaak van inschakeling van derden voor) 
onderhoud en reparatie. 
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Onderhoudsmedewerker 
 

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

verbouwingen. 

 
6. Contacten 
• met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over gebreken aan gebouwen, 

installaties, apparatuur en inventaris om deze te verhelpen; 
• met derden over onderhoud en reparatie om de opdracht toe te lichten. 
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Onderwijsadviseur/trainer 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   onderwijsadviseur/trainer 
Organisatie   SSCO 
Onderdeel 

Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44443 44444 43 43 
Somscore   53 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    15-01-2009 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. 
Een instelling bestaat uit één of meer scholengemeenschappen. De werkzaamheden worden uitgeoefend ten 
behoeve van de gehele instelling. De onderwijsadviseur werkt vanuit het Centrum voor leren en ontwikkelen 
(CVLO). Dit Centrum maakt deel uit van de centrale afdeling Personeel & Organisatie. 
Het centrum voor leren en ontwikkelen is een kenniscentrum dat een efficiënte en effectieve bijdrage biedt aan 
managementdevelopment en professionaliseringsprocessen binnen de organisatie door onderzoek, ontwikkeling 
en implementatie van kennis en producten voor de onderwijs- en leerpraktijk binnen de scholen. Het centrum 
ontwikkelt, op basis van een organisatiebreed gedragen visie op leren, een gericht diensten - en producten 
aanbod. Het centrum verbindt de ontwikkeling van individuele medewerkers met de ontwikkeling van het 
onderwijs en de organisatie en fungeert hierdoor als vliegwiel van duurzame verandering naar een professionele 
en lerende organisatie. 
De onderwijsadviseur levert een bijdrage aan het P&O jaarplan door middel van een jaarplanning van het CVLO 
op te stellen. De onderwijsadviseur ontwikkelt een relevant diensten en productenaanbod. De onderwijsadviseur 
initieert, coördineert en begeleidt opleidingstrajecten en trainingen, verzorgt groeps- en individuele training van 
medewerkers en bevordert de eigen deskundigheid; levert een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding en 
uitvoering van trajecten die de opleiding en begeleiding van (toekomstige) medewerkers en professionals in 
opleiding betreffen. De onderwijsadviseur zorgt voor een relevant intern en extern netwerk. Alle trajecten kennen 
een planmatige aanpak. De onderwijsadviseur legt verantwoording af aan het hoofd personeel & organisatie. 
Binnen de onderwijsinstelling zijn rectoren, teamleiders, een aantal verschillende typen docenten en 
onderwijsondersteunend personeel werkzaam. De afdeling P&O bestaat uit een hoofd P&O, een aantal P&O 
adviseurs, een Arbo medewerker en onderwijsadviseurs en salarisadministrateurs. 
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Onderwijsadviseur/trainer 

 
3. Werkzaamheden 
1. Onderzoek en Ontwikkeling (rol onderzoeker en ontwikkelaar) 

Geeft mede vorm aan onderwijsvernieuwing door o.a.: 
• vertaalt de visie en missie van de onderwijsorganisatie in concepten en praktijktheorieën over leren aan de 

hand van wetenschappelijke theorieën over leren en onderwijs; 
• ontwikkelt een lange termijndoelstelling t.a.v. het leren binnen de organisatie en toetst de activiteiten binnen 

de organisatie op consistentie en op de bijdrage aan deze lange termijndoelstelling; 
• monitort externe ontwikkelingen op hun relevantie voor de organisatie; 
• monitort of de uitvoering van trainings- en leeractiviteiten passen binnen zowel de landelijke richtlijnen, de 

visie en koers van de onderwijsinstelling en de identiteit; 
• onderzoekt structurele onderwijskundige problemen en formuleert en implementeert (evidence based) 

oplossingen; 
• maakt actief deel uit van relevante interne en externe samenwerkingsverbanden en netwerken; 
• werkt samen met de locaties en neemt pro-actief initiatieven om samen met de locaties oplossingen en 

interventies te ontwikkelen op leervragen. 
2. Producten en diensten (rol productontwikkelaar en makelaar) 
• Analyseert behoeften binnen de organisatie om op basis van strategische keuzes te komen tot een 

aantrekkelijk en actueel producten en dienstenpakket van het CVLO met gebruikmaking van moderne 
(digitale) leer- en werkomgevingen. 

• Ontwikkelt trainingen, cursussen en trainingsmateriaal binnen de kaders van de onderwijsvisie, het werkplan 
en op basis van gesignaleerde discrepanties tussen organisatie ontwikkeling en ontwikkeling van 
medewerker. 

• Levert producten en diensten aan externe samenwerkingspartners bijv. in het kader van betere aansluiting 
PO/VO en VO en vervolgonderwijs. 

• Initieert activiteiten om gesignaleerde best practices over de grenzen van teams en  cholengemeenschappen 
te introduceren bij andere teams en organisatie onderdelen. 

• Initieert activiteiten om gesignaleerde knelpunten en vragen over de grenzen van teams en 
scholengemeenschappen breder op te lossen. 

• Adviseert management en medewerkers t.a.v. (geselecteerde) externe aanbieders. 
3. Begeleiding (rol trainer, coach, (leer)procesbegeleider) 
• Coacht teams, teamleiders, managers en medewerkers in hun professionaliseringsproces. 
• Verzorgt trainingen, cursussen, workshops, coachingstrajecten, reïntegratietrajecten. 
• Laat groepen of individuen experimenteren met oplossingsrichtingen en nieuw gedrag in een veilige en 

stimulerende leeromgeving. 
• Beschrijft leerdoelen, doelgroep, werkwijze en leereffect. 
• Fungeert als kennisdrager en vraagbaak op het gebied van leren en ontwikkeling voor management, 

docenten en ondersteunende medewerkers. 
4. Kwaliteitszorg en organisatie (rol organisator) 
• Voorziet elke opdracht, (zowel groeps- als individueel), van een planaanvraag met begroting en evaluatie. 
• Coördineert systematisch de opleidings-, c.q. begeleidingsvragen in relatie tot intern en extern aanbod. 
• Maakt jaarplan en begroting voor paragraaf leren & ontwikkelen als integraal onderdeel van het P&O jaarplan 

en legt verantwoording af over de realisatie van het jaarplan en het aantal uitgevoerde activiteiten. 
• Doet aan de hand van systematische evaluatie verbetervoorstellen en implementeert deze. 
• Regisseert en coördineert werkzaamheden van en samenwerking met externe adviseurs en opleiders in de 

school om activiteiten in te passen in lange termijn doelen en visie gericht op duurzame ontwikkeling. 
• Draagt zorg voor tijdige en adequate aanwezigheid van het benodigde trainingsmateriaal. 
• Draagt zorg voor adequate trainingsruimte en benodigde faciliteiten. 
• Draagt zorg voor de organisatie van bijeenkomsten en/of trainingen. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de onderwijsadviseur legt hiërarchisch verantwoording af aan het hoofd Personeel & organisatie over de 

inhoud van de lange termijn doelstelling, de kwaliteit en actualiteit van het productaanbod, de realisatie van 
onderdelen van het P&O jaarplan, de realisatie en bruikbaarheid van adviezen met betrekking tot de 
uitvoering van trainingen en begeleidingstrajecten, het realiseren van opleidingsdoelen; de ontwikkeling van 
ondersteunend materiaal en het coachen van docenten(teams). 

• de onderwijsadviseur verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders van het (onderwijs) beleid, 
werkplannen, schoolbeleidsplannen, P&O jaarplan en op basis van opdrachten van het management. 

• de onderwijsadviseur neemt beslissingen bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe (leer)producten, 
over de inhoud van interventies ter stimulering van de professionele ontwikkeling van de onderwijsinstelling 
en van docenten en medewerkers; de ontwikkeling van beleid t.a.v. leer en ontwikkel vraagstukken binnen de 
onderwijsinstelling en het doen van voorstellen over de invulling van trainings- en begeleidingstrajecten, dit 
ook in relatie tot het implementeren van nieuw beleid waar een trainingsvraag aan verbonden zit. 

• de onderwijsadviseur monitort systematisch het professionaliseringsniveau van de onderwijsinstelling. 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van leren (concepten, didactiek, pedagogiek, 

(ontwikkelings) psychologie) en op het gebied van algemene onderwijskundige ontwikkelingen. 
• opleiding trainer/coach. 
• kennis en vaardigheid groepsmanagement, omgaan met weerstand en lastige groepen. 
• kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan. 
• kennis van en inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school. 
• inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling. 
• vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. 
• vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van trainingsmateriaal. 
• communicatieve en sociale vaardigheden. 
• organisatiesensitiviteit. 
• conceptueel denkvermogen. 
 
6. Contacten 
• met leidinggevenden over trainingsmogelijkheden, mogelijke interventies, adviezen, voortgang e.d. om 

informatie uit te wisselen, tot afstemming en te adviseren. 
• met teamleiders, opleiders in de school, praktijkbegeleiders, docenten en ondersteunend personeel in het 

kader van begeleidings-, coachingstrajecten en opleidingsadviezen om tot afstemming te komen. 
• met leidinggevenden om hen te informeren over de voortgang en hun rol in de voortgang en om beleid uit te 

dragen. 
• met primair onderwijs, vervolgonderwijs en marktpartijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en 

relevante samenwerkingsverbanden te starten en te onderhouden 
• met andere vestigingen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties etc., om visie uit te dragen en van 

elkaar te leren. 
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Onderwijsassistent 5 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   onderwijsassistent 
Organisatie  Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel 

Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies  5 - IIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    09-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team vaste begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO.  
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen.  
De onderwijsassistent OLC houdt toezicht op het zelfstandig leren en verwerven van kennis van leerlingen. De 
onderwijsassistent is voldoende vaardig op het terrein van informatica en communicatie om begeleidende taken 
uit te kunnen voeren naast docenten en instructeurs. De onderwijsassistent OLC voert tevens administratieve 
taken uit en ICT werkzaamheden. Daarnaast heeft de onderwijsassistent OLC een speciale taak in het 
observeren en begeleiden van zgn. zorgleerlingen. 
 

3. Werkzaamheden 
5. Toezichthouden (rol toezichthouder) o.a. door:  
• het zorgdragen voor een ordelijk en rustig werkklimaat; 
• het aanspreken van gebruikers op hun gedrag; 
• het te woord staan van leerlingen bij de uitvoering van (practicum) opdrachten en huiswerk en eventueel 

inschakelen van extra ondersteuning; 
• uitvoeren van surveillerende taken; 
• het toezicht houden in gemeenschappelijke ruimtes; 
• toezien op correct gebruik van leermiddelen. 
6. Beheer en administratie (rol beheerder en toezichthouder) o.a. door:  
• registreren van toetsgegevens, resultaten en leerlinggegevens;  
• beheer van voorraad en leerbronnen (bijv. boeken, voorraden, inventaris, praktijkruimten, apparatuur); 
• voorbereiden en nakijken van gestandaardiseerde toetsen; 
• bewaken functionaliteit van de aanwezige apparatuur en desnoods ondersteuning inschakelen; 
• absentencontrole; 
• registratie van relevante gegevens. 
7. Begeleidende taken o.a. door: 
• ondersteuning van gebruikers van ICT apparatuur of andere leerbronnen/formulieren; 
• signaleren en bespreekbaar maken van (persoonlijke) problemen; 
• leerlingen stimuleren m.b.t. de aanpak van hun huiswerk;  
• aansporen van de aanwezige leerlingen hun opdrachten te maken. 
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Onderwijsassistent 
 
 

8. andere gelijksoortige werkzaamheden volgens afspraak (bijvoorbeeld) 
• begeleiding en toezicht zorgleerlingen.  
• afhandeling uitstuurprocedure. 
• intake leerlingen t.b.v. handelingsplan in geval van time out.  
• bewaken uitvoering zorgtrajecten. 
•  

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• De onderwijsassistent is verantwoording schuldig aan de toegewezen leidinggevende over de uitvoering van 

de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken, over het monitoren van gemaakte 
afspraken met leerlingen en over de kwaliteit van de omgang met leerlingen en de kwaliteit van het beheer 
van de leerbronnen binnen de school. 

• De onderwijsassistent verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels en voorschriften. 
• De onderwijsassistent neemt beslissingen bij probleemsituaties met leerlingen en of er al dan niet interne of 

externe deskundigheid ingeroepen moet worden en bij het informeren van docenten en trainers over de 
waarnemingen met betrekking tot het gedrag van leerlingen.  

• De onderwijsassistent houdt tevens ruggespraak met de daartoe aangewezen leidinggevende in verband 
met aanbevelingen over het beheer en onderhoud van de voorzieningen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van elementaire pedagogische en didactische principes. 
• vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren. 
• willen samenwerken. 
• vaardig in het te woord staan van leerlingen. 
• inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen om instructies te geven. 
• met leerlingen om hen feedback te geven over hun gedrag. 
• met teamleden over het gezamenlijk functioneren en over voorstellen ter verbetering. 
• met teamleden over gedrag en voortgang leerlingen. 

 



 

 148 

Onderwijsassistent A 4 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   onderwijsassistent A 
Organisatie   St.Scholengroep Chr.Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
FUWASYS-advies  4 - IIb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   22122 22122 22 22 
Somscore   26 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    20-09-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team vaste begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten , instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen. 
De onderwijsassistent A houdt toezicht op de voortgang van het zelfstandig leren en verwerven van kennis van 
leerlingen. De onderwijsassistent is voldoende vaardig op het terrein van informatica en communicatie om 
begeleidende taken uit te kunnen voeren naast docenten en instructeurs. De onderwijsassistent A voert tevens 
administratieve taken uit en ICT werkzaamheden. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Toezichthouden (rol toezichthouder) o.a. door: 
• het zorgdragen voor een ordelijk en rustig werkklimaat; 
• het aanspreken van gebruikers op hun gedrag; 
• uitvoeren van surveillerende taken; 
• het toezicht houden in gemeenschappelijke ruimtes; 
• toezien op correct gebruik van leermiddelen; 
• signalen m.b.t. leerlingen inbrengen in het team. 
2. Assistent leerlingbegeleiding (rol begeleider) bijv. door: 
• het begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij de voortgang van het verwerven van kennis en 

vaardigheden; 
• het te woord staan van leerlingen bij de uitvoering van (practicum) opdrachten en huiswerk en eventueel 

inschakelen van extra ondersteuning; 
• het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan het team; 
• het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d. 
3. Beheer (rol beheerder) o.a. door: 
• beheer van voorraad en leerbronnen (bijv. boeken, voorraden, inventaris, praktijkruimten, apparatuur); 
• voorbereiden en nakijken van gestandaardiseerde toetsen; 
• bewaken functionaliteit van de aanwezige apparatuur en desnoods ondersteuning inschakelen; 
• aanspreekpunt voor functionaliteit van standaardapparatuur en materiaal. 
4. Administratie (rol gegevensverwerker) o.a. door: 
• absentencontrole; 
• registratie van relevante leerling gegevens; 
• registratie van toetsgegevens, resultaten en leerlinggegevens. 
9. Werkzaamheden van gelijke aard. 
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Onderwijsassistent A 

 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• in functionele zin legt de onderwijsassistent verantwoording af aan de docent of het teamlid waaraan 

assistentie verleend wordt over zijn/haar bijdrage aan het functioneren van het team, zijn/haar omgang met 
leerlingen en de kwaliteit van de uitvoering van zijn/haar werk en met name het beheer van de leerbronnen 
en ruimte binnen het team. De onderwijsassistent legt hiërarchisch verantwoording af aan de teamleider. 

• de onderwijsassistent verricht werkzaamheden binnen de gemaakte team afspraken. 
• de onderwijsassistent neemt beslissingen bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet 

ingegrepen moet worden of dat de leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het 
informeren van de docenten over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 

• de onderwijsassistent neemt beslissingen bij het op basis van aanwijzingen mondeling verstrekken van 
inlichtingen en aanwijzingen en over de wijze waarop vragen worden beantwoord. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van elementaire pedagogische en didactische principes. 
• kennis van ICT en administratieve systemen. 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen. 
• vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren. 
• vaardig in het te woord staan van leerlingen. 
• sociale vaardigheden. 
• inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling activerende werkhouding. 
• flexibele werkhouding. 
• activerende werkhouding. 
• willen samenwerken. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen om (eenvoudige) instructies te geven. 
• met leerlingen om hen feedback te geven over hun gedrag. 
• met teamleden over het gezamenlijk functioneren en om knelpunten te signaleren. 
• met teamleden over gedrag en voortgang leerlingen om informatie uit te wisselen. 
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Onderwijsassistent A/assistent facilitaire zaken 4 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   onderwijsassistent A/assistent facilitaire zaken 
Organisatie   St.Scholengroep Chr.Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   4 
Indelingsniveau   IIb 
FUWASYS-advies   4 - IIb 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   22122 22122 22 22 
Somscore   26 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    12-12-2006 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. In het gebouw verblijven 
dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. Het team dat bestaat uit docenten, 
onderwijsassistenten , instructeurs en een teamleider, draagt verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs  
van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s 
voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding 
van leerprocessen. 
De onderwijsassistent A houdt toezicht op de voortgang van het zelfstandig leren en verwerven van kennis van 
leerlingen. De onderwijsassistent is voldoende vaardig op het terrein van informatica en communicatie om 
begeleidende taken uit te kunnen voeren naast docenten en instructeurs. De onderwijsassistent A voert tevens 
administratieve taken uit en ICT werkzaamheden. 
De assistent facilitaire zaken levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het 
gebouw (of de gebouwen), verleent hulp bij de ondersteunende diensten, signaleert conflicterend gedrag van 
leerlingen, levert een bijdrage aan de kantinediensten en verricht op verzoek incidenteel op een school 
voorkomende overige werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau. De assistent facilitaire zaken verricht de 
taken onder aansturing van een (hoofd-)conciërge of een daartoe aangewezen leidinggevende zoals de 
locatiebeheerder, de directeur, etc. Bij meerdere assistenten facilitaire zaken kunnen de taken onderling verdeeld 
worden. 
 

3. Werkzaamheden 
Onderwijsassistent A 

1. Toezichthouden (rol toezichthouder) o.a. door: 
• het zorgdragen voor een ordelijk en rustig werkklimaat; 
• het aanspreken van gebruikers op hun gedrag; 
• uitvoeren van surveillerende taken; 
• het toezicht houden in gemeenschappelijke ruimtes; 
• toezien op correct gebruik van leermiddelen; 
• signalen m.b.t. leerlingen inbrengen in het team. 
2. Assistent leerlingbegeleiding (rol begeleider) bijv. door: 
• het begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij de voortgang van het verwerven van kennis en 

vaardigheden; 
• het te woord staan van leerlingen bij de uitvoering van (practicum) opdrachten en huiswerk en eventueel 

inschakelen van extra ondersteuning; 
• het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan het team; 
• het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen zoals het klaarzetten van apparatuur e.d. 
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Onderwijsassistent A/assistent facilitaire zaken 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
3. Beheer (rol beheerder) o.a. door: 
• beheer van voorraad en leerbronnen (bijv. boeken, voorraden, inventaris, praktijkruimten, apparatuur);  
• voorbereiden en nakijken van gestandaardiseerde toetsen; 
• bewaken functionaliteit van de aanwezige apparatuur en desnoods ondersteuning inschakelen; 
• aanspreekpunt voor functionaliteit van standaardapparatuur en materiaal. 
4. Administratie  

(rol gegevensverwerker) o.a. door: 
• absentencontrole; 
• registratie van relevante leerling gegevens; 
• registratie van toetsgegevens, resultaten en leerlinggegevens. 
• Assistent facilitaire zaken 
5. Levert een bijdrage aan de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw (of de gebouwen) 

door: 
• het uitvoeren van portiersdiensten; 
• het onderzoeken van gebreken en storingen en zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen 

van de conciërge 4/5; 
• het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
• het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV; 
• het toezien op de toegankelijkheid van kluisjes; 
• het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen). 
6. Verleent hulp bij de ondersteunende diensten door: 
• het uitvoeren van de bode- en telefoondiensten; 
• het maken van kopieën; 
• het herstellen van aangebrachte vernielingen; 
• het ondersteunen van ouderavonden e.d. 
7. Signaleert conflicterend gedrag van leerlingen door: 
• het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen, dan wel het inschakelen van de (hoofd)conciërge conform 

vooraf gemaakte afspraken; 
• het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de (hoofd-)conciërge. 
8. Levert een bijdrage aan de kantinediensten door: 
• het verstrekken van kantineartikelen van achter het buffet en het toezien op de afrekening; 
• het (mede) beheren van de kleine kas; 
• het zo nodig serveren van koffie, thee, frisdranken en dergelijke op vergaderingen. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Verantwoording schuldig aan: 
• In functionele zin legt de onderwijsassistent verantwoording af aan de docent of het teamlid waaraan 

assistentie verleend wordt over zijn/haar bijdrage aan het functioneren van het team, zijn/haar omgang met 
leerlingen en de kwaliteit van de uitvoering van zijn/haar werk en met name het beheer van de leerbronnen 
en ruimte binnen het team. De onderwijsassistent legt hiërarchisch verantwoording af aan de teamleider. 

• de assistent facilitaire zaken legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over de 
uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 
Kader: 

• de onderwijsassistent verricht werkzaamheden binnen de gemaakte team afspraken. 
• de assistent facilitaire zaken verricht werkzaamheden binnen de gegeven werkinstructies.  

Beslissingsbevoegdheid: 
• de onderwijsassistent neemt beslissingen bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet 

ingegrepen moet worden of dat de leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het 
informeren van de docenten over de waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 

• De onderwijsassistent neemt beslissingen bij het op basis van aanwijzingen mondeling verstrekken van 
inlichtingen en aanwijzingen en over de wijze waarop vragen worden beantwoord. 

• de assistent facilitaire zaken neemt beslissingen bij het al dan niet zelf verhelpen van storingen, bij het 
repareren van aangebrachte vernielingen, bij het signaleren van conflicterend gedrag van leerlingen en het 
uitvoeren van de kantinedienst. 
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Onderwijsassistent A/assistent facilitaire zaken 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van elementaire pedagogische en didactische principes. 
• kennis van ICT en administratieve systemen. 
• kennis van het lezen van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties. 
• kennis van kantinewerkzaamheden. 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen. 
• vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren. 
• vaardig in het te woord staan van leerlingen. 
• sociale vaardigheden. 
• vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters. 
• vaardigheid in het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden. 
• inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling activerende werkhouding. 
• inzicht in de werking van een telefooncentrale. 
• inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling. 
• flexibele werkhouding. 
• activerende werkhouding. 
• willen samenwerken. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen om (eenvoudige) instructies te geven. 
• met leerlingen om hen feedback te geven over hun gedrag. 
• met teamleden over het gezamenlijk functioneren en om knelpunten te signaleren. 
• met derden bij bode- en telefoondiensten om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of door 

te verwijzen. 
• met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren. 
• met gebruikers van het gebouw om hen door te verwijzen of te wijzen op afspraken en regels. 
• met teamleden over gedrag en voortgang leerlingen om informatie uit te wisselen. 
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Onderwijsassistent B 6 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   onderwijsassistent B 
Organisatie   St.Scholengroep Chr.Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
FUWASYS-advies  6 - IIIb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   32232 33222 22 22 
Somscore   32 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    20-09-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen.  
De onderwijsassistent ondersteunt leerlingen bij het zelfstandig leren en verwerven van kennis, beïnvloedt het 
gedrag van leerlingen, neemt deel aan teamoverleg en levert een bijdrage aan de overige activiteiten van het 
team. De onderwijsassistent is voldoende vaardig op het terrein van informatica en communicatie om 
begeleidende taken uit te kunnen voeren naast docenten en andere teamleden. De onderwijsassistent voert 
administratieve taken uit en ICT werkzaamheden. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Begeleiding (rol leerprocesbegeleider en opvoeder) o.a. door: 
• het methodisch begeleiden van (kleine groepjes) leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden; 
• het begeleiden van gedrag van leerlingen tijdens het zelfstandig werken (of toetsen, zelfstudie etc) 
• het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
• het (mede) bewaken van de voortgang van het leerproces van leerlingen; 
• het geven van feedback aan leerlingen; 
• het signaleren van problemen of probleemgedrag en doorgeven aan de docent; 
• het observeren van leerlingen; 
• het afnemen van standaard testen of toetsen bij leerlingen; 
• zorgdragen voor een ordelijk, rustig en veilig werkklimaat; 
• gebruikers zonodig aanspreken op hun gedrag; 
• het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van opdrachten. 
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2. Instructie en lesassistentie (rol instructeur) o.a. door: 
• het geven van instructie aan leerlingen om de voortgang van het leerproces te garanderen; 
• het opstellen van eenvoudige en standaard handleidingen en instructies; 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces 

en het eindresultaat;  
• het, in overleg met het team/docent, ontwikkelen van opdrachten, proeven en oefeningen en het 

samenstellen van practicum- en zelfstandige (onderzoeks)opdrachten; 
• het voorbereiden van instructie of assistentie werkzaamheden; 
• het mede evalueren van de opzet en uitvoering van opdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering 

aan het team/docent. 
3. Beheer: 

(rol beheerder en toezichthouder) o.a. door: 
9. het adviseren van team en locatiebeheerder met betrekking tot de veiligheid in de lokalen en werk- en 

verblijfsruimten van leerlingen; 
10. het (laten) verrichten van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan leer-, hulp- en ICT 

middelen; 
11. het beheren van de voorraden hulpmiddelen en inventaris en daarvan de nodige administratie bij te houden 

ten behoeve van tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
12. het adviseren van het team bij de aanschaf van hulpmiddelen en de inrichting van lokalen, leer- en 

verblijfruimtes. 
4. Werkzaamheden van gelijke aard/niveau bijvoorbeeld:  

stagebegeleider o.a. door: 
• het volgen van voortgang studenten op stageplek; 
• signaleren en inventariseren van knelpunten en deze doorgeven aan desbetreffende docent of  teamlid; 
•  zorgdragen voor administratieve afhandeling (contracten, afspraken etc.) in overleg met docent of teamlid; 
• eerste aanspreekpunt stagebedrijf voor wat betreft voortgang en inschakelen docent of teamlid bij 

knelpunten;  
• het zorgdragen voor het beheer, onderhoud, functioneren en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
• individuele begeleiding van leerlingen die extra aandacht nodig hebben; 
• extra zorg voor leerlingen met ´lichte´ tijdelijke externe problemen die leerproces beïnvloeden; 
• monitoren uitvoering en voortgang van die begeleidingstrajecten. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de onderwijsassistent B legt verantwoording af aan de teamleider over zijn/haar bijdrage aan het 

functioneren van het team, zijn/haar omgang met leerlingen en de kwaliteit van de uitvoering van zijn/haar 
werk en over het beheer van de leerbronnen binnen de school. Tevens legt de onderwijsassistent 
verantwoording af over zijn/haar bijdrage aan het functioneren van het team, zijn/haar omgang met de 
leerlingen en de kwaliteit van de uitvoering van zijn/haar werk.  

• de onderwijsassistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, 
begeleidingsplannen, werkafspraken en lesinstructies. 

• de onderwijsassistent neemt beslissingen bij het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden van opdrachten, 
het informeren van docenten over waarnemingen met betrekking tot gedrag en voortgang van het leerproces 
van leerlingen, het vaststellen van storingsoorzaken in te gebruiken leer-en hulpmiddelen (bijv. ICT en 
software), over het vervangen van leer-en hulpmiddelen en de inrichting van lokalen en verblijfsruimten en 
over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor ondersteunende middelen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van elementaire pedagogische en didactische principes. 
• kennis van de praktijk en de praktijktheorie. 
• kennis van veiligheidsvoorschriften. 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen. 
• vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren. 
• vaardig in het te woord staan van leerlingen. 
• kwaliteitsgericht handelen. 
• flexibiliteit. 
• willen samenwerken in een team. 
• sensitiviteit. 
• inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling. 

 

6. Contacten 
• met leerlingen om instructies te geven. 
• met leerlingen om hen feedback te geven over hun gedrag. 
• met teamleden over het gezamenlijk functioneren en over voorstellen ter verbetering om informatie uit te 

wisselen. 
• met teamleden over gedrag en voortgang leerlingen om informatie uit te wisselen. 
• met leveranciers/reparateurs over materialen en apparatuur om bestellingen en storingen door te geven. 
• met stageadressen om informatie uit te wisselen. 
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Onderwijsassistent techniek 5 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023429 
Functienaam   Onderwijsassistent techniek 
Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of 
een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het 
primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de  
onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de 
leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent technische vakken in een 
onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs. De onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen.  
De onderwijsassistent techniek verricht werkzaamheden voor de leerlingen in de basisvorming.  
De onderwijsassistent techniek verricht assisterende werkzaamheden bij de lessen techniek, vervaardigt 
(hulp)apparatuur en onderhoudt en repareert apparatuur en verricht beheers- en administratieve 
werkzaamheden. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Verricht assisterende werkzaamheden bij de lessen techniek door: 
• het opstellen van de benodigde apparatuur voor de demonstratieproeven; 
• het opstellen van de benodigde apparatuur voor de praktica en het samenstellen van de daartoe benodigde 

materialen; 
• het signaleren en verhelpen van storingen van de apparatuur; 
• het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen tijdens de les en bij het maken van werkstukken; 
• het instrueren van leerlingen over het gebruik van machines en gereedschappen; 
• het toezien op het gebruik van demonstratiemodellen, machines, gereedschappen, computers, e.d.. 
2. Vervaardigt (hulp)apparatuur en onderhoudt en repareert apparatuur door: 
• het vervaardigen van hulpconstructies aan apparaten, machines, instrumenten en/of het aanpassen van 

bestaande apparatuur en programmatuur; 
• het vervaardigen van lesondersteunende didactische modellen; 
• het vervaardigen van aanpassingen en reparaties aan lokaal, inventaris, speciaal meubilair en dergelijke; 
• het verrichten van onderhoud en repareren van machines, instrumenten, hulpmiddelen en technische 

installaties; 
• het verrichten van de controle, het testen en het afregelen van mechanische en elektrische apparatuur; 
• het stellen van nieuwe of verplaatste machines en het verrichtten van bijbehorende werkzaamheden; 
• het controleren van onderhoud en/of reparaties door derden verricht. 
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FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
3. Verricht beheers- en administratieve werkzaamheden door: 
• het periodiek controleren en bijhouden van voorraden van materialen, machines-onderdelen en het 

verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden; 
• het periodiek controleren van de machines, apparatuur, audiovisuele apparatuur en dergelijke; 
• het doen van voorstellen inzake de aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de onderwijsassistent techniek legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van de 

gevolgde aanpak, het beheer van de voorraden en inventaris en voor het beheer over de praktijkruimten en 
apparatuur en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende; 

• de onderwijsassistent techniek verricht werkzaamheden binnen technische- en veiligheidsvoorschriften en de 
gemaakte werkafspraken; 

• de onderwijsassistent techniek neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven 
opdrachten, bij het signaleren van technische fouten van leerlingen bij het uitvoeren van practica en het 
maken van werkstukken en over de aanvulling van benodigdheden. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de praktijk en praktijktheorie van de vakken waarbij assistentie aan de docent wordt verleend; 
• kennis van veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften en specificaties van apparaten 

en eigenschappen van materialen; 
• kennis van de toepassingsmogelijkheden van apparatuur, hulpmiddelen en voorzieningen; 
• inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling; 
• vaardig in het vervaardigen van hulpconstructies en aanpassingen aan de apparatuur/programmatuur; 
• vaardig in het onderhoud en verhelpen van storingen aan apparatuur; 
• vaardig in het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen; 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen; 
• vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met verschillende zaken bezig zijn. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen over de bediening van machines en gereedschappen om instructies te geven; 
• met leerlingen om hen te corrigeren bij de uitvoering van practica; 
• met leveranciers om op de hoogte te blijven van nieuwe apparatuur ten behoeve van demonstratieproeven 

en -praktica, inrichting van werkplaats en praktijklokaal; 
• met docenten om tot afspraken te komen over de assistentie. 
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Orthopedagoog/psycholoog 10 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   orthopedagoog/psycholoog 
Organisatie   Agnieten College 
Onderdeel 

Salarisschaal   10 
Indelingsniveau   IVc 
FUWASYS-advies  10 - IVc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 

Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
Kenmerkscores   43343 43334 43 33 
Somscore   47 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor (voortgezet) speciaal 
praktijkonderwijs. De orthopedagoog/psycholoog maakt deel uit van een multidisciplinair team (bestaande uit 
onder andere een arts en verschillende andere specialisten en deskundigen). In het team worden  
behandelplannen en methoden besproken en de voortgang van de leerlingen. 
De orthopedagoog/psycholoog is verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling, uitvoering en implementatie 
van de orthopedagogisch en psychologische expertise binnen de zorgstructuur van de scholengemeenschap, het 
verrichten van coördinerende en adviserende taken inzake het behandelen en begeleiden van trajecten. De 
orthopedagoog neemt deel aan multidisciplinaire (bestaande uit arts en andere specialisten/deskundigen)  
teamvergaderingen waarin behandelplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken en is 
actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied.  
De orthopedagoog/psycholoog legt verantwoording af en rapporteert aan het management van de instelling. 
Binnen de onderwijsinstelling zijn docenten werkzaam, ondersteunend personeel en een team van specialisten 
(orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werk, logopedist). 
 

3. Werkzaamheden 
1. Verricht werkzaamheden die gericht zijn op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school door 

o.a.: 
• het bestuderen van de gegevens van arts en/of gegevens van toeleveringsscholen, na toestemming ouders; 
• het onderhouden van 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; 

• het observeren van de leerlingen individueel en in groepsverband; 
• het afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten; 
• het maken van 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; 
• het, naar aanleiding van de resultaten van de test, opstellen van een therapeutisch plan en het bespreken 

van dit plan met de leraren en overige medewerkers; 
• het uitvoeren van herhalingsonderzoeken bij problemen of ten behoeve van plaatsing in het reguliere 

onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het (voortgezet) speciaal onderwijs; 
• het adviseren van het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen. 
2. Neemt, wanneer het een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs betreft, deel aan de wettelijk verplichte 

commissie van begeleiding door: 
• het adviseren 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. 
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Orthopedagoog/psycholoog 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
3. Draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot een verantwoorde plaatsing van leerlingen 

door: 
• het adviseren van het (bovenschools) management inzake de ontwikkeling van het beleid; 
• het (doen) verrichten van onderzoeken en het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid op 

schoolniveau; 
• het leveren van 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; 

• het inbrengen van het eigen specialisme in multidisciplinair verband. 
4. Levert bijdragen aan de schoolorganisatie door: 
• het bijwonen van teamvergaderingen en het vanuit de eigen invalshoek bijdragen aan het totstandkomen van 

het schoolwerkplan en de pedagogische en/of didactische aanpak van de leerlingen; 
• het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vakgebied; 
• het bijwonen van leerlingbesprekingen; 
• het organiseren van buiten- en naschoolse activiteiten; 
• het begeleiden van stagiaires. 
4. Voert begeleidingstrajecten uit, gericht op het verhelpen of verminderen van (bijv. ontwikkelings, 

persoonlijkheids- of gedrags) stoornissen door o.a.: 
• het uitvoeren van onderzoek en het stellen van de diagnose; 
• het opstellen en zonodig tijdens de behandeling bijstellen van een behandelplan; 
• het selecteren, samenstellen en ontwikkelen van te gebruiken oefenmateriaal; 
• het voeren van overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en docenten over de 

behandeling, de voortgang en de resultaten; 
• het instrueren, adviseren en begeleiden van betrokkenen zoals leerlingen, ouders, andere deskundigen en 

docenten over de behandeling/begeleiding; 
• het instrueren, adviseren en begeleiden van betrokkenen leerling of groepen leerlingen over de uit te voeren 

oefeningen, methoden, het gebruik van hulpmiddelen, enz.; 
• het toepassen van de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen; het vastleggen van 

de resultaten; 
• het consulteren van en/of overleg voeren met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en het 

(eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 
• het opstellen van de voorgeschreven rapportages; 
• het voeren van de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 
5. Is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied door: 
• het zich actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op het vakgebied; 
• het deelnemen aan bij- en nascholingsactiviteiten; 
• het consulteren van collega-orthopedagoog/psychologen; 
• het participeren in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de orthopedagoog/psycholoog legt verantwoording af aan het management van de school over de 

bruikbaarheid van verstrekte (plaatsings)adviezen, de begeleidingstrajecten van leerlingen en 
ouders/opvoeders en over bijdragen aan de beleidsontwikkeling van de discipline. 

• de orthopedagoog/psycholoog verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die zijn aangegeven en 
vastgesteld door de directie en volgens de regels van de beroepscode voor orthopedagoog/psychologen 
(NIP); 

• de orthopedagoog/psycholoog verricht werkzaamheden binnen specifiek vastgelegde en vastgestelde 
beleidslijnen; 

• de orthopedagoog/psycholoog neemt beslissingen over de inhoud van (plaatsings) adviezen, de behandel- 
en begeleidingsmethodieken, op basis van testen en (herhalings)onderzoek, over de te hanteren argumenten 
in de commissie en over in te nemen standpunten bij multidisciplinair overleg. 

• de orthopedagoog/psycholoog neemt beslissingen bij het adviseren van het multidisciplinair team en de 
schoolleiding bij het adviseren en begeleiden van docenten inzake te nemen preventieve en curatieve 
maatregelen, te gebruiken methoden en technieken e.d. en bij het adviseren van betrokkenen bij het 
opstellen van behandelplannen en bij de behandeling. 
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Orthopedagoog/psycholoog 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van orthopedagogiek en psychologie (inclusief 

nieuwe ontwikkelingen en toepassingen). 
• kennis van en inzicht in de onderwijsinstelling en het onderwijs. 
• 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) ; 
• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen. 
• vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management kennis van 

didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan. 
 

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 over 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. 
• met externe instanties die de belangen van de jongere behartigen (bijv. Mee, Riagg, RvK, AMK etc). 
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Plaatsvervangend rector 13 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   plaatsvervangend rector 
Organisatie   St.Scholengroep Chr.Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   13 
Indelingsniveau   Vd 
FUWASYS-advies  13 - Vd 
Werkterrein   Management -> Directie/bestuur 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44444 44444 44 44 
Somscore   56 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    27-11-2006 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
SCO bevindt zich in een organisatie ontwikkelingstraject waarbij een verschuiving plaats vindt van een 
hiërarchische naar een transactionele netwerkorganisatie. Daarbij zijn teams georganiseerd rond de 
pedagogische relatie met leerlingen. Met de huidige organisatie die georganiseerd is rond onderwijsaanbod kan 
SCO niet langer voldoen aan de eisen van de afnemers van ons onderwijs. De missie en de visie op leren is het 
vertrekpunt voor de ontwikkeling van iedereen die bij deze groep scholen hoort.   
SCO staat voor de grote uitdaging te evolueren van een gesloten onderwijsorganisatie maar een open 
netwerkorganisatie die verbindend leren organiseert, faciliteert en evalueert. Voor de manier van organiseren 
betekent dit dat netwerken de plaats innemen van het klassieke organogram. Binnen het management zijn er  
twee soorten actoren: rectoren en teamleiders. Zij zijn in staat op basis van de constant veranderende vragen en  
verwachtingen van de omgeving, samen met de teamleden een kwalitatief en gewaardeerd antwoord te creëren. 
Verticaal hiërarchische patronen moeten plaats maken voor eigen initiatief en zelfverantwoordelijk gedrag.  
 
De stichting SCO bestaat uit een aantal scholengemeenschappen die verschillende soorten onderwijs aan kan 
bieden. Elke scholengemeenschap organiseert haar onderwijs in teams. Rectoren opereren in duo's met een 
plaatsvervangend rector. Een rector en een plv rector kunnen samen 10 tot 15 teamleiders begeleiden. Een team 
bestaat uit een vaste groep docenten die de verantwoordelijkheid heeft over een groep leerlingen (100 tot 150). 
Binnen de scholengemeenschap draagt de rector de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de school als 
netwerkorganisatie, zowel binnen de organisatie (leerlingen, teams en medezeggenschap) als van de organisatie 
met de externe omgeving (PO, HO, ROC, onderwijsinspectie, gemeente, bedrijven, ouders, OCW). 
 
De plaatsvervangend-rector heeft een functionele afstemmingsrelatie met de rector. De gezagsverhouding laat 
zich vertalen als collegiaal, waarbij de rector de eindverantwoordelijkheid voor de school draagt. Het collegiale 
karakter komt vooral tot uitdrukking in de aansturing en coaching van teams. De rector en plaatsvervangend 
rector maken afspraken over een relevante taakverdeling waarbij de rector eindverantwoordelijke blijft voor het 
geheel en de plaatsvervangende rector verantwoordelijk is voor de hem toegekende terreinen. 
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3. Werkzaamheden 
1. Onderwijsvisie, rol onderwijskundig leider 

Het vanuit een breed gedragen onderwijsvisie anderen stimuleren hun bijdrage te leveren aan het 
gemeenschappelijke doel. 
Voorbeeldactiviteiten: 

• het (doen) voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van de onderwijs uitvoering van 
• het organisatie onderdeel en de teams(incl. leerlingenzorg); 
• het bijdragen en stimuleren van onderwijsvernieuwingen (ICT-rijk) en het (mede) scheppen van voorwaarden  

voor de uitvoering daarvan; 
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van de rector over het scheppen van de nodige randvoorwaarden; 
• het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en het betrekken van medewerkers bij deze 

ontwikkelingen; 
• het coachen en begeleiden van teamleiders bij het vertalen van de doelstellingen naar een voor hen 

relevante jaarplanning en budgettering. 
2. Organisatie-ontwikkeling inspirator 

Het stimuleren van een professionele cultuur die gericht is flexibiliteit en op het nemen van 
verantwoordelijkheid binnen afgesproken kaders waarin medewerkers gestimuleerd worden om 
(synergetisch) gebruik te maken van kennis, vaardigheden en middelen binnen en buiten de organisatie. 

• het begeleiden van veranderingsprocessen. 
• het stimuleren van teamsamenwerking en het coachen van teams opdat zij in staat zijn hun eigen problemen 

op te lossen. 
• het delegeren van verantwoordelijkheid naar teams. 
• het tonen van voorbeeldgedrag. 
•  het monitoren van de voortgang van gemaakte afspraken en het bespreekbaar maken van 
• knelpunten of gebrek aan voortgang. 
• het stimuleren van een afspreek en aanspreekcultuur. 
3. Bedrijfsvoering 

Bewaakt de afspraken met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering en onderwijsondersteunende 
processen door o.a.: 

• het alloceren van de budgetten (middelen, formatie etc) naar de teams; 
• het monitoren van de tijdige en correcte uitvoering van onderwijsondersteunende en coördinerende 

activiteiten; 
• het rapporteren over de resultaten van de gebruikte middelen, gemaakte keuzes en prestaties; 
• het initiëren van verbetervoorstellen en stimuleren van kostenbewustzijn; 
• het uitvoering geven aan financiële taakstellingen; 
• het zorgdragen voor efficiënte en effectieve onderwijsondersteunende processen en faciliteiten; 
• het (doen) coördineren van niet lesgebonden activiteiten binnen de scholengemeenschap; 
• het zorgdragen voor een adequate inzet en optimaal gebruik van ICT mogelijkheden ter ondersteuning van 

een transparante bedrijfsvoering. 
4. Relatiebeheer rol representator/communicator 

Het tot stand (laten) brengen, onderhouden van betekenisvolle verbindingen met relevante interne en 
externe partijen. Tevens is de plaatsvervangend-rector de plaatsvervanger van de rector. 

• het representeren van de scholengemeenschap i.p.v. de rector bij afgesproken gelegenheden. 
• het representeren van het organisatie-onderdeel binnen relevante netwerken. 
• het afstemmen van de aanwezigheid en beschikbaarheid op die van de rector. 
• het (laten) deelnemen in relevante samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de 

scholengemeenschap. 
• het stimuleren van zinvolle horizontale en verticale verbindingen of samenwerkingsverbanden binnen en 

buiten de afdeling. 
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Plaatsvervangend rector 
 

5. Leidinggeven Leider/facilitator/coach 
Het faciliteren en motiveren van onderwijsondersteunende teams en of onderwijsteams in het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijsondersteunende of facilitaire werkzaamheden en 
schoolplannen, bijv.: 

• het uitdragen van de identiteit, koers, verwachtingen en behaalde resultaten naar de teams en andersom; 
• het bespreekbaar maken van impliciete knelpunten; 
• het stimuleren van een klimaat van zelfverantwoordelijkheid en samenwerking waarbij de 

verantwoordelijkheden binnen het team komen te liggen; 
• het bemiddelen in samenwerkings- /conflictsituaties en/of het coachen van teamleiders in die situaties; 
• het zorgdragen voor adequate informatievoorziening naar en van medewerkers; 
• het stimuleren van het probleemoplossend vermogen van teams en individuele medewerkers; 
• het maken en evalueren van afspraken in het kader van IPB en resultaatafspraken met teamleiders. 
6. Kwaliteitszorg 

Bewaker/toezichthouder 
Het systematisch (doen) bewaken en evalueren van o.a. de veiligheid en kwaliteit van het werkklimaat en 
de professionaliteit van medewerkers en teamleiders en het imago van de onderwijsondersteunende 
processen van de scholengemeenschap. 

• het (laten) doen van voorstellen ter verbetering en (laten) zorgdragen voor de implementatie. 
• zorgdragen voor o.a. handhaving van veiligheids-, gedragsprotocollen. 
• het periodiek (laten) uitvoeren van evaluaties van belanghebbenden. 
• zorgdragen voor een integraal kwaliteitszorgsysteem m.b.t. onderwijsondersteuning (bijv. roostering). 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de plaatsvervangend-rector legt verantwoording af aan de rector over de implementatie en uitvoering van de 

aan hem/haar toegewezen beleidsterreinen, managementtaken en uitgebrachte adviezen alsmede over de 
efficiëntie en effectiviteit van de ondersteunende processen binnen de scholengemeenschap. 

• de plaatsvervangend-rector verricht werkzaamheden binnen het door het CvB vastgestelde Strategisch 
Beleidsplan. 

• de plaatsvervangend-rector neemt beslissingen over de inhoud van de strategische (beleids) adviezen en de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid op de hem/haar toegekende terreinen en bij het geven van leiding 
aan de onder hem/haar vallende teams. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. 
• kennis en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden. 
• kennis van en vaardigheid in het managen van veranderingsprocessen. 
• kennis van en vaardigheid in het managen van planning en control cycli. 
• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid. 
• vaardigheid in het voeren van bestuurlijk overleg. 
 

6. Contacten 
• met de rector om een evenwichtige taakverdeling af te spreken. 
• met de rector en teamleiders om te informeren, afstemming te bereiken en knelpunten op te lossen. 
• met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 

organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
school/onderwijsinstelling te verdedigen. 

• met stafafdelingen om deelbeleid af te stemmen en knelpunten op te lossen. 
• met leerlingen en ouders over zaken die het niveau van teamleiders overstijgen om ernstige conflicten te 

bespreken en het belang van de school te verdedigen. 
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Praktijk Onderwijsassistent 5 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   praktijk onderwijsassistent 
Organisatie   Agnieten College 
Onderdeel 

Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies   5 - IIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    14-04-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de stichting Agnietencollege/ De Boog, op locatie De 
Boog school voor Praktijkonderwijs. 
De werkzaamheden worden zelfstandig verricht ter ondersteuning van de lessen van een praktijkdocent. 
De Praktijk Onderwijs Assistent de docent bij de lesgevende taak. 
Hij/zij begeleidt kleine groepen leerlingen (4 tot 6 personen) in de onder- en bovenbouw van het 
Praktijkonderwijs en voert administratieve werkzaamheden uit. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Assisteert de docent bij de lesgevende taak en begeleidt leerlingen door: 
• het methodisch begeleiden van kleine groepjes leerlingen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op 

het gebied van (bouw)techniek en arbeidsvaardigheden (inclusief straatmaken, metselen etc.); 
• het in samenwerking met de docent opstellen van individuele leerdoelen van leerlingen; 
• het (periodiek) rapporteren over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de docent en dit zonodig in 

overleg met de docent bijhouden; 
• het verlenen van assistentie bij technische lesonderdelen; 
• het verrichten van lesvoorbereidende werkzaamheden. 
2. Voert administratieve werkzaamheden uit door: 
• het registreren van resultaten en leerlinggegevens; 
• het gebruiksklaar maken van afsluitende toetsen; 
• het nakijken van (gestandaardiseerde) toetsen; 
• het bijeengaren van bruikbaar lesmateriaal. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de Praktijk Onderwijs Assistent legt in functionele zin verantwoording af aan de docent waaraan assistentie 

verleend wordt over het al dan niet uitgevoerd hebben van de aanwijzingen van de docent en over de 
kwaliteit van de uitvoering van deze aanwijzingen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen 
leidinggevende. 

• de Praktijk Onderwijs Assistent verricht werkzaamheden op grond van specifieke afspraken met betrekking 
tot de assistentie. 

• de Praktijk Onderwijs Assistent neemt beslissingen bij het opstellen van individuele leerdoelen van 
leerlingen, bij conflictsituaties tussen leerlingen en of er al dan niet ingegrepen moet worden of dat  de 
leerlingen zelfstandig en samen uit de conflictsituatie komen en bij het informeren van de docenten over de 
waarnemingen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen. 
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Praktijk Onderwijsassistent 
 

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

6. Contacten 
• met leerlingen over gestelde leerdoelen om te evalueren en bij te stellen. 
• met leerlingen om hen te begeleiden bij de uitvoering van praktijkvakken. 
• met leerlingen over hun gedrag om hen op regels te wijzen of hun vragen te beantwoorden. 
• met de docenten die de feitelijke aansturing van werkzaamheden tijdens de les geven over uit te voeren 

opdrachten om tot afspraken te komen. 
• met docenten om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven. 
• met docenten over hun rol om assistentie te verlenen. 
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Rector 15 nv 
 

1. Functie-informatie 
 

Functienaam Rector 
Salarisschaal 15 

 
2. Context 
De Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs is een algemeen christelijke instelling met vestigingen in 
Zwolle, Kampen, Dronten, Nieuwleusen, Wezep en Zwartsluis. De Bijbel vormt onze inspiratiebron voor het 
geven van eigentijds onderwijs met als motto “Wie leeft, leert”. Het motto drukt uit dat leren hoort bij de 
diepere zin van het leven. Het is meer dan bestaan, ademen, meer dan de aarde bewerken: leren is dichter bij de 
door de Schepper bedoelde betekenis van het leven uitkomen. Deze levensbeschouwelijke grondslag vormt de 
basis voor ons onderwijsaanbod in de regio, waarbij alle vestigingen zich op eigen wijze met onderwijskundige 
keuzes profileren. Het onderwijsaanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.  
 
In totaal zijn er bij de SCO 760 medewerkers in dienst. Bijna 7000 leerlingen genieten voortgezet onderwijs op 
onze scholen. Het strategisch beleidsplan van SCO is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van iedereen die bij 
deze groep scholen hoort. SCO staat voor de grote uitdaging te evolueren van een gesloten onderwijsorganisatie 
maar een open netwerkorganisatie die verbindend leren organiseert, faciliteert en evalueert. SCO bestaat uit een 
aantal scholengemeenschappen die elk hun eigen onderwijs organiseren. SCO ontwikkelt zich van een 
organisatie van professionals naar een professionele organisatie. 
 
Binnen SCO is de functie rector de hoogste directeursfunctie. De rector verantwoordt zich aan het College van 
Bestuur. In het directiestatuut is vastgelegd welke taken en bevoegdheden de rector gemandateerd heeft 
gekregen van het college van bestuur. Binnen de scholengemeenschap draagt de rector de verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de school als netwerkorganisatie, zowel binnen de organisatie (leerlingen, teams en 
medezeggenschap) als van de organisatie met de externe omgeving (PO, HO, ROC, onderwijsinspectie, 
gemeente, bedrijven, ouders, OCW). De rector neemt actief deel in het netwerk van scholen waar de 
scholengroep deel van uitmaakt. 
De rector zet de koers uit, bewaakt de voortgang en faciliteert en begeleidt veranderingsprocessen binnen de 
scholengemeenschap. Daarbij staan het ontwikkelen van een samenhangende onderwijsvisie en het (doen) 
creëren en uitwerken van een pedagogisch/didactisch klimaat centraal. De rector is tevens verantwoordelijk voor 
een adequate en efficiënte bedrijfsvoering, de teamvorming en de uitvoering van Integraal Personeelsbeleid.  
Rectoren opereren in duo’s met een plaatsvervangend rector . Voor de scholengemeenschap formuleren zij het 
schoolbeleid voor de middellange termijn en per schooljaar. Na afloop van elke periode wordt een evaluatie 
gehouden. In een managementgesprek over doelen en indicatoren worden tussen CvB en schooldirectie 
afspraken gemaakt over de resultaten en de kwaliteitsnormen. De uitkomsten van deze dialoog worden 
opgenomen in schoolplannen daarmee vastgelegd in managementovereenkomsten. De voortgang en de 
realisatie wordt in ieder geval vijf maal per jaar gevolgd door middel van management-rapportages.  
 
Binnen elke scholengemeenschap is er op teamniveau, een operationele cyclus bestaande uit team- en 
verbeterplannen. Om het teamniveau te versterken, wordt de resultaatverantwoordelijkheid voor het 
onderwijsproces laag in de organisatie belegd. Ter ondersteuning van dit besturingsmodel beschikt de SCO over 
een meerjaren strategisch plan, schoolplannen voor de middellange termijn en per jaar, teamplannen per jaar, 
managementovereenkomsten, managementrapportages en de Balanced Scorecard. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Levert een bijdrage aan het beleid van de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs door: 
• de beleidsadvisering aan het College van Bestuur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden en te 

nemen strategische beslissingen; 
• een actieve bijdrage leveren aan de beleidsplannen en beleidskeuzes van de scholengroep; 
• het initiëren van en of bijdragen aan centrale of scholengemeenschap overstijgende projecten of 

beleidsontwikkelingtrajecten. 
2. Geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de scholengemeenschap 

door: 
• het dragen en bewaken van de zichtbaarheid van de christelijke identiteit in het dagelijks handelen; 
• het positioneren van de scholengemeenschap binnen de relevante maatschappelijke omgeving; 
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• het formuleren en bewerkstelligen van de strategie van de scholengemeenschap geënt op de strategie van 

de scholengroep; 
• het vertalen van de centrale beleidsplanning naar concrete onderwijsprogrammering voor de 

scholengemeenschap; 
• het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen voor de uitvoering van 

onderwijskundig beleid; 
• het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; 
• het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid, mede op basis van 

door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de scholengemeenschap; 
• het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en het betrekken van medewerkers bij deze 

ontwikkelingen; 
• het coachen en begeleiden van teamleiders bij het vertalen van de doelstellingen naar een voor hen 

relevante jaarplanning en budgettering. 
3. Het stimuleren van een professionele cultuur die gericht is op flexibiliteit en op het nemen van 

verantwoordelijkheid binnen afgesproken kaders waarin medewerkers gestimuleerd worden om  
(synergetisch) gebruik te maken van kennis, vaardigheden en middelen binnen en buiten de organisatie  
door: 

• het initiëren van noodzakelijke organisatieontwikkelingen; 
• het aansturen en monitoren van veranderingsprocessen; 
• het stimuleren van teamsamenwerking; 
• het delegeren van verantwoordelijkheid naar teamleiders; 
• het tonen van voorbeeldgedrag; 
• het motiveren en inspireren van medewerkers om een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie 

ontwikkeling; 
• het bevorderen van de samenhang en samenwerking zowel binnen de organisatie als met relevante derden. 
4. Is verantwoordelijk voor een transparante, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de 

scholengemeenschap door: 
• zorg te dragen voor een adequate structuur, aanwezigheid van benodigde middelen, personele bezetting, 

binnen de toegekende budgetten; 
• zorg te dragen voor goede, schone en veilige faciliteiten en klimaat voor leerlingen en medewerkers; 
• het toekennen van middelen aan innovatieve initiatieven en het ICT-rijk maken van onderwijs; 
• het (doen) opstellen van het (meerjaren)beleidsjaarplan, de (meerjaren)begroting, en het jaarverslag; 
• het (doen) uitvoeren van het SCO personeels- en organisatiebeleid; 
• het (doen) opstellen van een onderhouds- en investeringsprogramma voor gebouwen en terreinen; 
• het periodiek monitoren en rapporteren over gebruikte middelen versus beschikbare middelen; 
• het afleggen van verantwoording over de kwaliteit en het resultaat van de gebruikte middelen naar 

belangenpartijen (ouders, financiers, gemeente, CvB etc). 
5. Het initiëren en onderhouden van samenwerking/netwerken door: 
• het initiëren en organiseren van relevante (strategische) langdurige of kortdurende samenwerkingsverbanden 
• het ontwikkelen, inrichten, bemensen en monitoren van een adequate kosten- en organisatiestructuur voor 

nieuwe samenwerkingsverbanden; 
• het leidinggeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden; 
• het stimuleren van zinvolle horizontale en verticale verbindingen of samenwerkingsverbanden binnen en 

buiten de scholengemeenschap. 
6. Het tot stand (laten) brengen, onderhouden van betekenisvolle verbindingen met relevante interne en externe 

partijen door: 
• het vertegenwoordigen van de scholengemeenschap naar de externe stakeholders, met name naar in- en 

uitstroominstellingen (verticaal) en collega scholen (horizontaal); 
• het (laten) uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid; 
• het participeren in relevante samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de scholengemeenschap; 
• het organiseren, informeren en betrekken van medewerkers, medezeggenschapsorganen, ouders en 

leerlingen bij ontwikkelingstrajecten en besluitvormingstrajecten; 
• het zorgdragen voor een goed imago van de scholengemeenschap in de maatschappelijke omgeving en bij 

de medewerkers.  
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7. Het faciliteren en motiveren van teamleiders in het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
schoolplannen o.a. door: 

• het uitdragen van de identiteit, koers, verwachtingen en behaalde resultaten naar de teamleiders; 
• het stimuleren van een klimaat van zelfverantwoordelijkheid en samenwerking waarbij de 

verantwoordelijkheden binnen het team komen te liggen; 
• het toedelen van mensen, middelen en faciliteiten aan de teams; 
• het monitoren van gemaakte (resultaat) afspraken; 
• het bemiddelen in samenwerkings- /conflictsituaties en/of het coachen van teamleiders in die situaties; 
• het maken en evalueren van resultaatafspraken met teamleiders en plaatsvervangend-rector(en) (IPB). 
8. Het systematisch (doen) bewaken en evalueren van o.a. het pedagogisch klimaat, kwaliteit van het  

onderwijs, veiligheid en kwaliteit van de werkklimaat; professionaliteit van medewerkers en management en 
het imago van de scholengemeenschap bij belanghebbende partijen door: 

• het (laten) doen van voorstellen ter verbetering en (laten) zorgdragen voor de implementatie; 
• het zorgdragen voor o.a. handhaving van veiligheids-, gedragsprotocollen; 
• het periodiek (laten) uitvoeren van evaluaties aan de hand van afgesproken indicatoren ten behoeve van 

belanghebbenden; 
• het zorgdragen voor een integraal kwaliteitszorgsysteem m.b.t. onderwijs, leerlingenzorg en onderwijs. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de rector legt verantwoording af aan het bevoegd gezag/bestuur inzake de wijze waarop de 

overeengekomen (strategische) doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd. 
• de rector verricht werkzaamheden binnen richtinggevende strategische concepten. 
• de rector neemt beslissingen over de inhoud van de strategische (beleids)adviezen, de inhoud en uitvoering 

van het (meerjaren)schoolbeleidsplan en bij het geven van leiding aan de scholengemeenschap. 
 

5. Kennis, vaardigheden en competenties 
• kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. 
• kennis en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden. 
• kennis van en vaardigheid in het managen van veranderingsprocessen. 
• kennis van en vaardigheid in het managen van planning en control cycli. 
• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid. 
• vaardigheden in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak. 
• vaardigheid in het voeren van bestuurlijk overleg. 
• vaardigheid in het formuleren van strategische doelstellingen. 
 

6. Contacten 
• met leden van het CvB over beleidsaangelegenheden betreffende de scholengemeenschap om strategische 

adviezen te formuleren. 
• met leden van het CvB om resultaatafspraken vast te stellen en de voortgang te monitoren. 
• met leden van het CvB om afstemming en draagvlak te realiseren voor het relevante beleid van de 

scholengemeenschap en de teams met derden om (tijdelijke) samenwerkingsovereenkomsten af te spreken 
en uit te voeren. 

• met andere scholen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde instanties 
om het beleid en de belangen van de scholengemeenschap uit te dragen, te verdedigen en te behartigen. 

• met interne overlegorganen, waaronder MR om informatie te verstrekken, beleid te verdedigen, draagvlak te 
creëren en afstemming te realiseren. 

• met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen. 
• met derden zoals gemeenten, ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele 

organisatorische aspecten om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de 
school/onderwijsinstelling te verdedigen. 

• met stafafdelingen om deelbeleid af te stemmen en knelpunten op te lossen. 
• met derden voor het afsluiten van contracten, aangaan van financiële verplichtingen of het verwerven van 

geldstromen. 
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Roostermaker 8 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023470 
Functienaam   Roostermaker 
Salarisschaal   8 
Indelingsniveau   IIId 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie 
Activiteiten  Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en systemen en het adviseren 

hierover 
Kenmerkscores   33333 33323 23 33 
Somscore   40 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. 
De roostermaker is onder verantwoordelijkheid van de (centrale) directie belast met het adviseren van de 
(centrale) directie met betrekking tot de planning van het onderwijs, met de (jaar)planning van de 
verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten. 
De (centrale) directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Adviseert de (centrale) directie met betrekking tot de planning van het onderwijs door: 
• het voeren van vooroverleg met de (centrale) directie, sector-/locatiedirectie en unitleiders over de op te 

stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden; 
• het ten behoeve van de (centrale) directie opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het 

roosterproces en het aandragen van oplossingen daarvoor. 
2. Is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van 

onderwijsfaciliteiten door: 
• het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van 

docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.; 
• het inventariseren van de roosterwensen van docenten; 
• het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan, het 

bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties; 
• het maken van jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria; 
• het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende 

omstandigheden; 
• het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen; 
• het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, 

het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging personeelsleden, het rooster tijdens 
excursies, e.d.; 

• het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel 
verstrekken van aanvullende informatie; 

• het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de roostermaker is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat betreft de (jaar)planning van 

de verschillende onderwijsactiviteiten en de inhoud van de notities; 
• de roostermaker werkt binnen het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters 

moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie; 
• de roostermaker neemt beslissingen over de inhoud van de jaarplanning, bij het maken van de diverse 

roosters en over de inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs. 
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FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde roosterprogramma's; 
• kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters; 
• inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; 
• vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde 

afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers; 
• vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities en overzichten. 

 
6. Contacten 
• met de (centrale) directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken 

van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen; 
• met docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste 

roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen. 
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Roostermaker A 7 nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   roostermaker A 
Organisatie   SSCO 
Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
FUWASYS-advies  7 - IIIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie 
Activiteiten   Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en systemen en het adviseren 
hierover 

Kenmerkscores   33233 33223 22 33 
Somscore   37 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    26-02-2008 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De 
roostermaker is onder verantwoordelijkheid van de (centrale) directie belast met het opstellen van de 
(jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten, de toewijzing van onderwijsfaciliteiten en het opstellen 
en communiceren van procedures ten aanzien van het planningsproces. Tevens doet de roostermaker 
voorstellen ter verbetering n.a.v. knelpunten en draagt zorg voor het vastleggen van de verschillende processen 
en verbeteringen in het afdelingshandboek. 
De (centrale) directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen. 
De roostermaker A maakt hiërarchisch deel uit van het team Onderwijs Ondersteunend Personeel. Andere 
functionarissen binnen dit team zijn administratief medewerkers, technische onderwijsassistenten, 
secretaresses, conciërges etc. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Jaarplanning; is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van 

onderwijsfaciliteiten door: 
• het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van 

docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.; 
• het inventariseren van de roosterwensen van docenten; 
• het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan; 
• het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties; 
• het maken van jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria; 
• het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, 
• het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging personeelsleden, het rooster tijdens 

excursies, e.d.; 
• het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten. 
2. Dagelijkse planning 
• Is belast met het dagelijks (doen) oplossen van capaciteits- en roosterproblemen. 
• het vervullen van een centrale rol met betrekking tot het beantwoorden van alle mogelijke vragen over 
• roosteractiviteiten en de gebruikte systemen. 
• het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende 

omstandigheden. 
• tijdig signaleren van knelpunten in verband met dagelijkse (onverwachte) gebeurtenissen. 
• inventariseren van oplossingsrichtingen. 
• bespreken knelpunten en oplossingen met betrokken partijen. 
• bij afwezigheid hoger management, zelf nemen van beslissingen.  
• uitvoeren oplossingen. 
• het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel 

verstrekken van aanvullende informatie. 
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FUWA-VO Sessie 
 
3. Handboek procedures 

Draagt zorg voor het opstellen en actualiseren van procedures rondom de verschillende planningsprocessen 
door: 

• het doen van voorstellen ter verbetering; 
• het vastleggen van procedures; 
• het actualiseren van procedures; 
• het communiceren over de vastgestelde procedures; 
• het signaleren van afwijkingen van gemaakte afspraken en vastgestelde procedures. 
4. Beheer Database 
• Beheert de database met vakkenpakketten. 
• verwerken van mutaties t.a.v. wijzigingen in diverse computerprogramma's. 
• signaleren van problemen en aangeven van de consequenties t.a.v. het rooster en de studieprogramma. 
• signaleren van problemen m.b.t. overbelasting stamgroepen, clusters, etc.. 
• voorstellen van alternatieven in geval van knelpunten. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de roostermaker A is verantwoording schuldig aan de (centrale) directie voor wat betreft de kwaliteit van de 

(jaar)planning, de dagelijkse planning, het handboek procedures en het beheer van de database. 
• de roostermaker A werkt binnen het kader van werkafspraken, studiegidsen en regels/criteria waaraan de 

jaarplanning en de roosters moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie. 
• de roostermaker A neemt beslissingen over het maken van de jaarplanning, bij het maken van de diverse 

roosters en bij het oplossen van dagelijkse knelpunten, het vastleggen en actualiseren van procedures in het 
handboek, het verwerken van mutaties t.a.v. vakkenpakketwijzigingen en het signaleren van eventuele 
problemen. 

 

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

organisatie en die van de medewerkers. 
• vaardigheid in opstellen van notities en overzichten. 
 

6. Contacten 
• met de (centrale) directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken 

van roosters om informatie uit te wisselen en afspraken te maken. 
• met docenten, teamleiders om informatie uit te wisselen over mogelijkheden en onmogelijkheden van 

gewenste roosterwijzingen en tot afstemming te komen. 
• met teamleiders, decanen en evt. leerlingen om knelpunten t.a.v. wijzigingen in vakkenpakketten te 

signaleren en afspraken te maken over oplossingen. 
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Senior Docent 12 nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   Senior Docent 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Salarisschaal   12 
Indelingsniveau   Vc 
FUWASYS-advies  12 - Vc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Docenten 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   44443 44444 43 33 
Somscore   52 
Uitvoerder   Beheerder 
Datum    21-04-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De onderwijsinstelling organiseert haar onderwijs in teams. Een team bestaat uit een grotere groep leerlingen met 
een team vaste begeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling of locatie. Het 
betreft onderwijs in de sectoren praktijkonderwijs, onderbouw, VMBO en Havo/VWO. 
Het team dat bestaat uit docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en een teamleider, draagt 
verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van een groep leerlingen. De teams ontwikkelen, in nauwe 
samenwerking, op een innovatieve wijze programma´s voor leerlingen. Het team draagt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie, de ontwikkeling en de begeleiding van leerprocessen. 
 
De docent senior is kennisdrager op een van de onderwijsdomeinen binnen de sector is in staat om 
onderwijskundige vernieuwingen te initiëren en implementeren. De docent kan enerzijds vraaggestuurde 
problemen, die vanuit de onderwijspraktijk komen, onderzoeken, analyseren en aan de hand daarvan voorstellen 
ter verbetering aandragen en implementeren. Anderzijds kan deze docent de gevolgen van ontwikkelingen in de 
omgeving van het onderwijs (maatschappelijk, politiek, economisch) vertalen naar vernieuwingsvoorstellen voor 
het onderwijs binnen de instelling. De docent senior kan gevraagd en ongevraagd adviseren t.a.v. het 
onderwijskundige beleid van de school en de koers van de teams. De docent neemt initiatieven ter ontwikkeling 
van het onderwijs en de pedagogisch/didactische leervormen binnen de school.  
Tevens draagt deze docent zorg voor een goede afstemming tussen de beleidsvoornemens van de school en de 
door de verschillende teams ingezette koers. Het monitoren van de integratie en consistentie van de 
leerlijnen/onderwijsactiviteiten van de verschillende teams is een verantwoordelijkheid van de docent lector. De 
docent coördineert en monitort sectoraal of locatiebrede activiteiten en de afstemming van die activiteiten met 
ander teams en/of vaksecties. Een deel van zijn aanstelling wordt door de docent zelfstandig leiding gegeven aan 
leeractiviteiten van zeer uiteenlopende aard. Het willen samenwerken is een kritische succesfactor. 
De onderwijsinstelling kent sectoren met directeuren, een aantal verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Onderzoek en Ontwikkeling 

(rol van onderzoeker en innovator) 
Geeft mede vorm aan onderwijsvernieuwing en verbetering door o.a.: 

• het ongevraagd en gevraagd adviseren over de onderwijskundige praktijk op basis van diepgaande, 
specialistische en actuele kennis van een of meerdere onderwijsdomeinen; 

• het onderzoeken van structurele onderwijskundige problemen en formuleren en implementeren van 
oplossingsrichtingen; 

• het inbrengen van expertise die nodig is voor het realiseren van de project- of organisatiedoelstelling; 
• het uitvoeren van onderzoek op het deskundigheidsterrein of daarmee samenhangende kennisterreinen; 
• het ontwikkelen van zowel de inhoudelijke als procesmatige aspecten voor zijn deskundigheidsgebied 

teneinde een optimale afstemming en integratie in het primaire proces te waarborgen; 
• het monitoren of de onderwijsuitvoering past binnen zowel de landelijke richtlijnen als de identiteit en koers 

van de onderwijsinstelling zelf; 
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• het onderzoeken en analyseren van de aansluitingsproblemen zowel bij instroom als bij uitstroom en 

overleggen met de belangenpartijen (in en extern) hoe deze problemen verbeterd kunnen worden; 
• het in afstemming met docenten ontwikkelen van op de onderwijsvisie afgestemde toetsmethodieken; 
• het ontwikkelen van kaders, werkwijzen en meetinstrumenten ter bevordering van de efficiency en kwaliteit. 
2. Begeleiding (rollen: opvoeder, coach, leerprocesbegeleider, ) 

Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren door o.a.: 
• het indelen van leerlingen naar leerstijl, leerhouding etc. en het geven van opdrachten aan subgroepen; 
• het zelfstandig laten werken van leerlingen en het geven van ruimte om na te denken en om onderling te 

overleggen over problemen; 
• het toepassen van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen samen een probleem moeten oplossen; 
• het bespreekbaar en hanteerbaar maken van onderlinge verschillen in normen en waarden; 
• het onderzoeken en analyseren van problemen op basis van de dagelijkse praktijk en (op een verantwoorde 

wijze) het experimenteren of laten experimenteren met oplossingsrichtingen; 
• het fungeren als kennisdrager en vraagbaak zowel door directie als docenten en overig 

onderwijsondersteunend personeel. 
3. Organisatie (organisator) 

Draagt op een efficiënte en effectieve wijze bij aan de organisatie en realisatie van de 
organisatiedoelstellingen door o.a.: 

• het eigen werk efficiënt te organiseren en gemaakte afspraken na te (doen) komen; 
• het fungeren als projectleider of supervisor bij de implementatie van zelf ontwikkelde nieuwe concepten; 
• het coördineren van teamoverstijgende complexere (onderwijskundige) activiteiten; 
• het bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van periodeplannen en de afstemming binnen de organisatie; 
• het systematisch uitzetten en analyseren van evaluaties en het komen tot voorstellen voor aanpassing van 

het leerplan en het implementeren van de aanpassing; 
• het ontwikkelen en implementeren van programmavoorstellen waardoor leerlingen makkelijker de overstap 

kunnen maken naar het vervolgonderwijs. 
5. Aansturen (organisator, procesbegeleider) 

Stuurt zowel leerprocessen, projecten, leerlingen als collega´s aan door o.a.: 
• het bijsturen wanneer de doelstelling van het overleg c.q. activiteit/project uit het oog wordt verloren door 

betrokkenen (leerlingen, teams of organisatie); 
• het zoveel mogelijk uitnodigen van betrokkenen tot zelfreflectie en meedenken met problemen; 
• het geven van inhoudelijke adviezen over de deskundigheidsbevordering t.a.v. het primaire proces, zowel op 

directieniveau, teamniveau als op individueel niveau en zowel intern als extern; 
• het geven van coaching, intervisie of supervisie aan (groepen) docenten; 
• het open staan voor feedback en het aanspreken van anderen (groepen, teams of individuen) op houding en 

gedrag; 
• het geven van adviezen te geven t.a.v. de efficiënte en kwalitatieve invulling van de verschillende 

onderwijsrollen en –functies. 
6. (Team)samenwerking (rol teamwerker en procesbegeleider) 

Neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap en aan de 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen door o.a.: 

• het nemen van initiatieven om andere docenten binnen de scholengemeenschap te betrekken bij  
scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; 

• het initiëren van overleg en samenwerking tussen docenten en teams binnen de scholengemeenschap; 
• het optreden als projectleider van complexere onderwijsprojecten of teamoverstijgende (onderwijskundige) 

activiteiten. 
• het fungeren als trekker van veranderingen die een het team of de organisatie betreffen; het structureel 

coachen van collega's bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen of het verbeteren van de persoonlijke 
effectiviteit; 

• het analyseren en evalueren van de eigen ervaringen en die van collega's en het op basis daarvan komen tot 
voorstellen voor verbetering, training, intervisie e.d.; 

• het onderhouden van goede formele en informele contacten met collega's en externe relevante 
netwerkcontacten en het zichzelf makkelijk aanspreekbaar maken. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• De docent legt verantwoording af aan de directie over de impact van de externe ontwikkelingen (politiek, 

economisch, etc) op het onderwijs; de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs en de deskundigheid van het 
onderwijsuitvoerend personeel; de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs; het aansturen van het 
leerproces, de aanpak van knelpunten in zowel de projecten, teams als individuele leerprocessen; de eigen 
ontwikkeling en de resultaten van de gemaakte (team)afspraken, de voortgang van (implementatie) trajecten; 
de voortgang binnen de complexere projecten.  

• De docent verricht werkzaamheden binnen de vastgestelde kaders van (onderwijs) beleid binnen de school. 
• De docent neemt beslissingen bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe onderwijskaders en 

methodieken; het optimaliseren van onderwijsprogramma´s; het sturing geven aan het leerproces tussen 
leerlingen, bij de bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het 
eigen team, bij de incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, bij de 
beheersing, verdieping en verbreding van de didactische en pedagogische kennis en vaardigheden van de 
teams en bij het sturing geven aan intern/extern overleg en aan projectteams.  

• De docent monitort systematisch de kwaliteit van het onderwijs en adviseert gevraagd en ongevraagd de 
directie over mogelijke interventies. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• brede en gerijpte kennis en ervaring op het kennisgebied en op het gebied van algemene 
• onderwijskundige ontwikkelingen. 
• brede kennis en gerijpte ervaring van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de 

toepassing ervan. 
• kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie daarvan. 
• inzicht in visie/missie van de eigen organisatie. 
• inzicht in en kennis van zowel het vooronderwijs als het vervolgonderwijs. 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden. 
• vaardigheden als begeleider van het leerproces van collega´s. 
• onderwijskundige flexibiliteit(?). 
• coachende vaardigheden. 
• reflecterend vermogen. 
• willen samenwerken. 
• organisatievermogen. 
• projectmanagementvaardigheden. 
• innoverend vermogen. 
• kwaliteitsgericht handelen. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen en ouders over de voortgang van leerproces, zowel over planning en organisatie van het 

leerproces als sociale aspecten. 
• met collega´s en leiding om nieuwe initiatieven te implementeren. 
• met collega´s om tot afstemming van de werkvormen te komen. 
• met teamleden om tot een consistente aanpak van groepsproblemen zowel met leerlingen als met teamleden 

te komen. 
• met andere vestigingen, onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties etc. om visie uit te dragen en van 

elkaar te leren (best practises). 
• met externe instanties op het gebied van leer- en opvoedingsproblematiek, overige externe bedrijven en 

instellingen. 
• met leerlingen over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, 

feedback te geven, af te stemmen en te inspireren. 
• met vervolgonderwijs over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma's om afstemming te verkrijgen. 
• met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen opleiding en in project- en/of werkgroepen over 

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. 
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Senior medewerker personeels- en salarisadministratie 8 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023455 
Functienaam   Senior medewerker personeels- en salarisadministratie 
Salarisschaal   8 
Indelingsniveau   IVa 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten   Bewerken van gegevens 
Kenmerkscores   33333 33333 33 22 
Somscore   40 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst van een brede scholengemeenschap. 
De dienst ondersteunt de directie op het gebied van personeelszaken, financiële zaken, ICT en facilitaire zaken 
en is belast met de uitvoering ervan. 
De senior medewerker personeels- en salarisadministratie adviseert over de inrichting van de personeels en 
salarisadministratie, coördineert de werkzaamheden van de personeels- en salarisadministratie, ziet toe op de 
uitvoering van de rechtspositionele regelingen en verstrekt informatie daarover aan het management en 
personeelsleden, adviseert de centrale directie en de directeuren bij de voorbereiding en uitvoering van het 
personeelsbeleid. 
De dienst ondersteuning bestaat uit een hoofd, (senior) functionarissen met expertise op de diverse terreinen en 
ander uitvoerend ondersteunend personeel. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Adviseert over de inrichting van de personeels- en salarisadministratie door: 
• het ontwikkelen van voorstellen voor de inrichting van de personeels- en salarisadministratie en het 

adviseren ten aanzien van de te nemen beslissingen; 
• het verschaffen van informatie over de administratie; 
• het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de administratie; 
• het coördineren van informatie/gegevens in verband met de ontwikkeling van de informatiesystemen; 
• het mede onderhouden en aanpassen van de systemen ten behoeve van het interne beheer en de 

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

FUWA-VO Voorbeeldfunctie  
 
3. Ziet toe op de uitvoering van de rechtspositionele regelingen en verstrekt informatie daarover aan het 

management en personeelsleden door: 
• het (doen) uitvoeren van rechtspositionele regelingen op het gebied van aanstelling, bezoldiging, ontslag, 

afvloeiing en dergelijke; 
• het (doen) verzorgen van aanvragen om taakvermindering op grond van leeftijd, toepassing van de 

ouderenregelingen en de FPU-regeling, ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en dergelijke; 
• het zorgdragen bij (langdurige) ziekte van personeelsleden voor het uitvoeren van de wet- en regelgeving 

USZO;  
• het verstrekken van informatie aan management en personeelsleden over gecompliceerde rechtspositionele 

aangelegenheden en hen behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen. 
4. Adviseert de centrale directie en de directeuren bij de voorbereiding en uitvoering van het personeelsbeleid 

door: 
• het adviseren ten aanzien van de te nemen rechtspositionele beslissingen; 
• het administratief (doen) ondersteunen van wervings-, selectie- en ontslagprocedures; 
• het begeleiden van de totstandkoming van de meerjaren formatieplannen; 
• het informeren over wijzigingen in regelgeving en de financiële consequenties hiervan. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de senior medewerker personeels- en salarisadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd van de 

ondersteunende dienst voor wat betreft het ondersteunen van en adviseren over (beleids)voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van de personeels- en salarisadministratie en het personeelsbeleid, de 
inhoud van de adviezen ten aanzien van de te nemen beslissingen met betrekking tot de personeels- en 
salarisadministratie, het uitvoeren van het personeelsbeleid en het coördineren van het geheel; 

• de senior medewerker personeels- en salarisadministratie is werkzaam binnen de voor de personeels- en 
salarisadministratie geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid; 

• de senior medewerker personeels- en salarisadministratie neemt beslissingen bij de advisering over de 
rechtspositionele regelingen, het verstrekken van de rechtspositionele informatie en het begeleiden van de 
formatieplannen. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeels- en 

salarisadministratie; 
• brede kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen, waar werknemers 

aanspraak op kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan; 
• kennis van plannings- en voortgangsbewakingstechnieken; 
• vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde (personeels- en salaris)systemen; 
• vaardigheid in het samenstellen van sturingsinformatie; 
• vaardigheid in het opstellen van rechtspositionele adviezen; 
• vaardigheid in het opstellen, bijsturen en realiseren van planningen; 
• vaardigheid in het kunnen organiseren en coördineren. 

 
6. Contacten 
• met management en medewerkers over rechtspositionele aangelegenheden om informatie te verstrekken 

en/of nadere inlichtingen in te winnen; 
• met diverse instanties (bijvoorbeeld belastingdienst, ziekenfondsen, ABP en arbeidsbureaus) over 

salarisgegevens om nadere gegevens/informatie te verstrekken of in te winnen; 
• met het ministerie van O,C&W, gemeenten, UVI, sociale diensten, ABP en andere van belang zijnde 

instanties voor het onderhouden van contacten en het begeleiden van correspondentie op rechtspositioneel 
gebied. 
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Stagebegeleider 5 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
Functienaam   Stagebegeleider 
Organisatie   Ichthus College 
Onderdeel 

Salarisschaal   5 
Indelingsniveau   IIc 
FUWASYS-advies  5 - IIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten  Bewerken van gegevens 

Verlenen van hand- en spandiensten 
Kenmerkscores   22222 22222 22 22 
Somscore   28 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    25-01-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of 
een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het 
primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de  
onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de 
leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting.  
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van het praktijkgerichte leerproces/ de stages van de 
leerling binnen Handel en Administratie. De stagebegeleider is verbonden aan het team van deze afdelingen. De 
vakdocenten zijn eindverantwoordelijk voor het praktijkgerichte leerproces/ de stages. Zij zijn verantwoordelijk  
voor de aansturing van de stagebegeleider en voor het goede verloop van de stage.  
De stagebegeleider verricht werkzaamheden in opdracht van de vakdocenten, volgt leerlingen tijdens de 
stageperiode en signaleert knelpunten bij leerlingen tijdens stages. De vakdocenten nemen hierin vervolgacties. 
De stagebegeleider verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden tbv. de stages en verzorgt het  
relatiebeheer. 
Voor de acquisitie van stageplaatsen maakt de school gebruik van een stagebureau. Binnen het primaire en 
ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, onderwijsondersteunende en algemeen 
ondersteunende personeelsleden werkzaam. 
 

3. Werkzaamheden 
1. De stagebegeleider verricht ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de stages van leerlingen door: 
• het overleggen met de vakdocent over geschikte plaatsing voor leerling; 
• het informeren van de stagebiedende organisatie over de plaatsing en de bijbehorende sollicitatieprocedure; 
• het verzorgen van stagecontracten; 
• het contact houden met de stagebiedende organisatie; 
• het fungeren als aanspreekpunt voor de stageorganisaties; 
• het bezoeken van de leerling op hun stageadres; 
• het op het stageadres controleren van het door de leerlingen ingevulde stageboek; 
• het onderhouden van contacten met de vakdocenten over de voortgang van de stages; 
• het maken van een verslag van het stagebezoek; 
• het signaleren van knelpunten tijdens de stageperiode en deze rapporteren aan de betreffende vakdocent. 
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Stagebegeleider 

 
Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de stagebegeleider is verantwoording schuldig aan de docent over de rapportage van de knelpunten en de 

juistheid van de gemaakte verslagen binnen de aangegeven kaders. 
• kader voor de werkzaamheden van de stagebegeleider zijn de procedures waarin afspraken vastgelegd zijn 

over de invulling van de stageperiode. 
• de stagebegeleider neemt beslissingen bij het plannen van bezoeken op de stageplek, bij het beoordelen van 

het ingevulde stageboek van leerlingen en bij het rapporteren van knelpunten aan de vakdocent. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van theorie en praktijk op het gebied van stages. 
• kennis van stagecontracten. 
• vaardig in het omgaan met leerlingen en stagebiedende organisatie tijdens de stageperiode. 

 
6. Contacten 
• met docenten over de inhoud, de voortgang en de eindtermen van de stage om informatie uit te wisselen. 
• met docenten over het plaatsen van leerlingen op stageplaatsen. 
• met leerlingen in het kader van de stagebegeleiding om informatie uit te wisselen. 
• met stagebiedende organisaties over de voortgang van de stage om informatie te verkrijgen. 
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Stagebegeleider Praktijkonderwijs 9 nv 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Stagebegeleider Praktijkonderwijs 
Onderdeel   Sector Praktijkonderwijs 
Salarisschaal   9 
Indelingsniveau 
FUWASYS-advies  9 - IVb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten   Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
Kenmerkscores   33333 33333 33 33 
Somscore   42 
Uitvoerder   Beheerder 
Versie    2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor praktijkonderwijs of een sector voor 
praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. 
Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats 
binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder 
andere assisterend niveau. 
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens en een leerachterstand van 
minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig 
is. 
Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de regionale arbeidsmarkt en voor te 
bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving. 
De stagebegeleider verricht acquisitie voor stageplekken, begeleidt leerlingen in de stage, zorgt voor het inrichten 
en bijhouden van de stage-administratie, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het stagebeleid en begeleidt 
de leerling naar een baan op de arbeidsmarkt. 
De stagebegeleider werkt onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur/teamleider praktijkonderwijs.  
De school voor praktijkonderwijs kent een (sector)directie, en locatiedirecteur/teamleider, groeps- en vakleraren, 
gespecialiseerd ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel en secretarieel, administratief en facilitair 
medewerkers. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Zorgt voor stageplaatsen voor leerlingen en zorgt voor de afhandeling door: 
• het werven van stageplaatsen; 
• het verzorgen van stagecontracten; 
• het matchen van leerlingen in voerleg met vakdocent; 
• het aanspreekpunt zijn voor bedrijven en instellingen; 
• contact opnemen met externe instanties over uitkeringen leerling en REA mogelijkheden. 
2. Begeleidt leerlingen, zo nodig na overleg met de groeps-/vakleerkracht, in de stage door: 
• het informeren van leerlingen over het doel van de stage, de geldende regels tijdens de stage, de aard van 

het stagebedrijf en de plaatsingsmogelijkheden; 
• het instrueren van leerlingen over de uit te voeren stageopdrachten en het stageverslag; 
• het opstellen van een bezoekplan per stageperiode; 
• het voeren van voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken; 
• het bespreken van tussentijdse vragen en/of problemen van leerlingen; 
• het bespreken en beoordelen van stageopdrachten c.q. verslagen; 
• het bespreken van stage-ervaringen tijdens lessen en/of terugkomperioden; 
• het verzorgen van de naschoolse begeleiding van de leerling. 
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Stagebegeleider Praktijkonderwijs 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
3. Levert bijdragen aan het opzetten en bijhouden van de stageadministratie door: 
• het aanleveren van gegevens voor het totstandkomen van de stageovereenkomst en het zorgen voor 

verwerking ervan volgens vastgestelde procedures; 
• het informeren van de afdelingsleider over het algemeen functioneren van de leerling tijdens de stage; 
• het verzorgen van de verslaglegging en eindrapportage (dossiervorming). 
4. Levert bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het stagebeleid door: 
• deel te nemen aan bijeenkomsten voor stagebegeleiders; 
• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het stageplan, de evaluatie van het stagebeleid en het 

geven van adviezen ter verbetering van dat beleid; 
• het rapporteren aan de (sector)directie/afdelingsleiding over de voortgang van zijn werkzaamheden; 
• het signaleren van het bestaan van materialen binnen de stagebedrijven en branche en werkveldorganisaties 

die bruikbaar zijn voor de opleiding; 
• het rapporteren aan de (sector)directeur over relevante ontwikkelingen in de branche en de 

stagebedrijven/leerwerkplaatsen. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De stagebegeleider is verantwoording schuldig aan de (sector)directeur of afdelingsleiding voor wat betreft de 
kwaliteit, voortgang en uitvoering van de stagebegeleiding. De stagebegeleider werkt overeenkomstig de kaders 
van het stagebeleid, de vastgestelde regelingen van de school/sector en stagebedrijven en de leertrajecten / 
onderwijsprogramma's van belang voor de uitvoering van de stagebegeleiding. De stagebegeleider neemt 
beslissingen bij de begeleiding van leerlingen en bij de beoordeling van stageopdrachten en verslagen en over de 
inhoud van zijn (beleids)adviezen. 
 

5. Kennis en vaardigheden 
De stagebegeleider beschikt over: 
• theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied; 
• praktijkkennis van het relevante bedrijfsleven en de branche; 
• kennis van wetgeving rondom werk en uitkeringen en REA mogelijkheden 
• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen tijdens de stage en het werk; 
• vaardigheid in het omgaan met de doorgaans zakelijke instelling van stagebedrijven; 
• inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de school/sector; 
• vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van stageplannen/-trajecten. 
• pedagogische aantekening 
 

6. Contacten 
De stagebegeleider onderhoudt contacten met: 
• directie/afdelingsleiding en groeps-/vakleraren over stagebeleid en stagebegeleiding om werkzaamheden af 

te stemmen en informatie uit te wisselen; 
• leerlingen over wensen en resultaten om voortgang te bespreken; 
• stagecoördinator/stagebegeleiders/praktijkbegeleiders (leerwerkmeesters) over voortgang en resultaten om 

af te stemmen, problemen op te lossen en informatie uit te wisselen; 
• bedrijven, instellingen en overkoepelende organen van diverse branches over ontwikkelingen om activiteiten 

af te stemmen. 
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Systeemspecialist 1 7 nv 
 

1. Functie-informatie 
 
Functienaam:   systeemspecialist 1 
Salarisschaal:   7 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van het 
servicebureau van de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs. Het servicebureau ondersteunt het College 
van Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. 
De afdeling I&A is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het uitvoeren van het vastgestelde beleid 
op het gebied van I&A. De afdeling I&A werkt volgens het besturingsmodel van een gemeenschappelijk 
dienstencentrum (Shared Service Centre) en is onderdeel van het servicebureau van SSCO. De afdeling I&A kent 
een eenheid leerlingenadministratie en een operationele eenheid. Onder de operationele eenheid vallen 
meerdere specialistenteams. Een coördinator kan een wisselende samenstelling van specialisten aansturen,  
zulks in overleg met het hoofd I&A. 
De systeemspecialist 1 rapporteert desgevraagd aan de coördinator specialistenteam. De systeemspecialist 1 
levert een bijdrage aan de uitvoering van de toegewezen processen en ondersteunt hierbij desysteemspecialisten 
2 en 3. 
 

3. Werkzaamheden 
De systeemspecialist 1 levert een bijdrage aan de uitvoering van de volgende processen: 

• het opsporen en verhelpen van potentiële verstoringen in de I&A dienstverlening; 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het zeker stellen van de I&A voorzieningen bij een calamiteit binnen een bepaalde periode; 
• het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de I&A dienstverlening; 
• het verzorgen van de juiste verwerkingscapaciteit voor het gewenste niveau van I&A dienstverlening; 
• het beheer van informatie over de I&A voorzieningen; 
• het onderzoeken en rapporteren over consequenties van een nieuw in te voeren I&A voorziening; 
• het ontwerpen van de I&A voorziening volgens voorgestelde wijziging; 
• het wijzigen van de I&A voorziening; 
• het testen van de opgeleverde I&A voorziening; 
• het implementeren van nieuwe I&A voorzieningen; 
• de primaire en secundaire bedrijfsprocessen beschermen tegen inbreuk of verlies. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de systeemspecialist 1 legt verantwoording af aan de coördinator specialistenteam over de kwaliteit van de 

bijdrage aan de uitvoerende rol in de toegewezen processen. 
• de systeemspecialist 1 voert toegewezen processen uit binnen een kader van bestaande werkafspraken, 

procedures en prestatieovereenkomsten. 
• de systeemspecialist 1 neemt beslissingen bij het doen van onderzoek en aanbevelingen ten aanzien van  

een nieuw in te voeren I&A voorziening en bij het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van de I&A dienstverlening. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• theoretische en praktische kennis van informatie- en communicatietechnologie. 
• kennis van de processen binnen de afdeling I&A. 
• kennis van de bedrijfsorganisatie en –cultuur. 
• kennis van de bedrijfsprocessen van de klant. 
• inzicht in ontwikkelingen op het vakgebied. 
• vaardig in het planmatig werken en resultaatgericht handelen. 
• vaardig in het onderzoeken en rapporteren ten aanzien van de consequenties van een nieuw in te voeren 

I&A voorziening. 
• vaardigheid in mondeling en schriftelijk uitdrukken en het samenwerken in teamverband. 
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Systeemspecialist 1 
 

6. Contacten 
• met eindgebruikers in de toegewezen processen om informatie verkrijgen en ter bewaking van de 

overeengekomen werkzaamheden en kwaliteit. 
• met eindgebruikers met het doel te komen tot een effectieve wijziging van de I&A voorziening en het testen 

van het opgeleverde systeem. 
• met opdrachtgevers en eindgebruikers om afspraken te maken ten aanzien van de specificaties van de 

opdrachten. 
• met collega’s om kennis uit te wisselen. 
• met toeleveranciers van I&A-voorzieningen om uitgebreide kennis van de in gebruik zijnde I&A-voorzieningen 

te verkrijgen. 
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Systeemspecialist 2 8 nv 
 

1. Functie-informatie 
 

Functienaam:   systeemspecialist 2 
Salarisschaal:   8 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van het 
servicebureau van de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs. Het servicebureau ondersteunt het College 
van Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. 
De afdeling I&A is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het uitvoeren van het vastgestelde beleid 
op het gebied van I&A. De afdeling I&A werkt volgens het besturingsmodel van een gemeenschappelijk 
dienstencentrum (Shared Service Centre) en is onderdeel van het servicebureau van SSCO. De afdeling I&A kent 
een eenheid leerlingenadministratie en een operationele eenheid. Onder de operationele eenheid vallen 
meerdere specialistenteams. Een coördinator kan een wisselende samenstelling van specialisten aansturen,  
zulks in overleg met het hoofd I&A. 
De systeemspecialist 2 rapporteert desgevraagd aan de coördinator specialistenteam. De systeemspecialist 2 
voert de toegewezen processen uit. Daarnaast ondersteunt de systeemspecialist 2 bij het regisseren en 
coördineren van de uit te voeren processen. 

 
3. Werkzaamheden 
1. De systeemspecialist 2 heeft een regieondersteunende rol bij de volgende processen: 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het wijzigen van de I&A voorziening; 
• het implementeren van nieuwe I&A voorzieningen in de serviceteams of bij eindgebruikers. 
2. De systeemspecialist 2 heeft een uitvoerende rol bij de volgende processen: 
• het opsporen en verhelpen van potentiële verstoringen in de I&A dienstverlening; 
• de veranderingen in de I&A voorzieningen; 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het zeker stellen van de I&A voorzieningen bij een calamiteit binnen een bepaalde periode; 
• het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de I&A dienstverlening; 
• het verzorgen van de juiste verwerkingscapaciteit voor het gewenste niveau van I&A dienstverlening; 
• het beheer van informatie over de I&A voorzieningen; 
• het onderzoeken en adviseren ten aanzien van de consequenties van een nieuw in te voeren I&A 

voorziening; 
• het ontwerpen van de I&A voorziening volgens voorgestelde wijziging; 
• het wijzigen van de I&A voorziening; 
• het testen van de opgeleverde I&A voorziening; 
• het implementeren van nieuwe I&A voorzieningen; 
• de primaire en secundaire bedrijfsprocessen beschermen tegen inbreuk of verlies. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de systeemspecialist 2 legt verantwoording af aan de coördinator specialistenteam over de kwaliteit van de 

uitvoerende en regieondersteunende rol in de toegewezen processen. 
• de systeemspecialist 2 voert toegewezen processen uit binnen een kader van bestaande werkafspraken, 

procedures en prestatieovereenkomsten. 
• de systeemspecialist 2 neemt beslissingen het onderzoeken en adviseren over nieuw in te voeren I&A 

voorzieningen en bij het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de 
I&A dienstverlening. 
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Systeemspecialist 2 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• uitgebreide theoretische en praktische kennis van informatie- en communicatietechnologie. 
• kennis van de processen binnen de afdeling I&A. 
• kennis van de bedrijfsorganisatie en –cultuur. 
• kennis van de bedrijfsprocessen van de klant. 
• vaardig in het planmatig werken en resultaatgericht handelen. 
• vaardigheid in het onderzoeken en adviseren ten aanzien van de consequenties van een nieuw in te voeren 

I&A voorziening. 
• vaardigheid in mondeling en schriftelijk uitdrukken, samenwerken in teamverband, het voeren van 

gesprekken en klantgericht handelen. 
• vaardig in het modelleren, improviseren, concluderen, visie ontwikkelen en initiatief nemen. 
• vaardigheid in het bijhouden/onderzoeken/signaleren van ontwikkelingen/trends op het vakgebied. 

 
6. Contacten 
• met eindgebruikers in de toegewezen processen om tot afstemming te komen van de overeengekomen 

kwaliteit. 
• met opdrachtgevers met het doel te komen tot een effectieve wijziging van de I&A voorziening en het testen 

van het opgeleverde systeem. 
• met opdrachtgevers om te komen tot vaststelling van specificaties van de opdrachten. 
• met collega’s om kennis over te dragen. 
• met leveranciers van I&A-voorzieningen om uitgebreide kennis van de in gebruik zijnde I&A-voorzieningen te 

verkrijgen. 
• met opdrachtgevers, coördinator specialistenteam en leveranciers van I&A-middelen om, binnen de  

bestaande afspraken, te komen tot de introductie en distributie van I&A-diensten en-voorzieningen. 
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Systeemspecialist 3 9 nv 
 

1.Functie-informatie 
 
Functienaam:   systeemspecialist 3 
Salarisschaal:   9 

 
2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van het 
servicebureau van de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs. Het servicebureau ondersteunt het College 
van Bestuur en de integraal managers binnen de verschillende scholengemeenschappen. 
De afdeling I&A is belast met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het uitvoeren van het vastgestelde beleid 
op het gebied van I&A. De afdeling I&A werkt volgens het besturingsmodel van een gemeenschappelijk 
dienstencentrum (Shared Service Centre) en is onderdeel van het servicebureau van SSCO. De afdeling I&A kent 
een eenheid leerlingenadministratie en een operationele eenheid. Onder de operationele eenheid vallen 
meerdere specialistenteams. Een coördinator kan een wisselende samenstelling van specialisten aansturen,  
zulks in overleg met het hoofd I&A. 
De systeemspecialist 3 rapporteert desgevraagd aan de coördinator specialistenteam. De systeemspecialist 3 
ondersteunt bij het regisseren en coördineren van de uit te voeren processen. Daarnaast voert de 
systeemspecialist 3 de toegewezen processen uit. 

 
3. Werkzaamheden 
1. De systeemspecialist 3 heeft een regieondersteunende rol bij de volgende processen: 
• de directe communicatie tussen eindgebruikers en de I&A dienstverlener over de I&A voorzieningen; 
• het opsporen en verhelpen van potentiële verstoringen in de I&A dienstverlening; 
• de veranderingen in de I&A voorzieningen; 
• de introductie en distributie van software en hardware in de IT dienstverlening; 
• het ontwerpen van de I&A voorziening volgens voorgestelde wijziging; 
• het wijzigen van de I&A voorziening. 
2. De systeemspecialist 3 heeft een uitvoerende rol bij de volgende processen: 
• de introductie en distributie van software en hardware in de I&A dienstverlening; 
• het zeker stellen van de I&A voorzieningen bij een calamiteit binnen een bepaalde periode; 
• het verzorgen van het juiste niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de I&A dienstverlening; 
• het verzorgen van de juiste verwerkingscapaciteit voor het gewenste niveau van I&A dienstverlening; 
• het beheer van informatie over de I&A voorzieningen; 
• het onderzoeken, evalueren en adviseren ten aanzien van de consequenties van een voorgestelde wijziging 

op de I&A voorziening; 
• het testen van de opgeleverde I&A voorziening; 
• implementeren van nieuwe I&A voorzieningen; 
• het inventariseren van behoeftes, adviseren over de mogelijkheden op het gebied van de I&A voorziening en 

het plannen en implementeren van verandering in betreffende bedrijfsprocessen; 
• de primaire en secundaire bedrijfsprocessen beschermen tegen inbreuk of verlies. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de systeemspecialist 3 legt verantwoording af aan de coördinator specialistenteam over de kwaliteit van de 

regieondersteunende en de uitvoerende rol in de toegewezen processen. 
• de systeemspecialist 3 verricht werkzaamheden waarbij sprake is van richtlijnen, procedures en het 

vastgestelde I&A-beleidsplan.  
• de systeemspecialist 3 neemt beslissingen over het advies ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe I&A-

voorzieningen; het onderzoeken, evalueren en adviseren ten aanzien van de consequenties van een 
voorgestelde wijziging op de I&A-voorziening en het plannen en implementeren van veranderingen in 
betreffende bedrijfsprocessen van een opdrachtgever of bij eindgebruikers. 
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Systeemspecialist 3 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• uitgebreide theoretische en praktische kennis van informatie- en communicatietechnologie. 
• kennis van de processen binnen de afdeling I&A. 
• kennis van de bedrijfsprocessen van de klant. 
• uitgebreide kennis van de bedrijfsorganisatie en –cultuur. 
• vaardig in het planmatig werken, motiveren en resultaatgericht handelen. 
• vaardigheid in mondeling en schriftelijk uitdrukken, samenwerken in teamverband, het voeren van 

gesprekken en klantgericht handelen. 
• vaardig in het modelleren, improviseren, concluderen, visie ontwikkelen en initiatief nemen. 
• vaardigheid in het bijhouden/onderzoeken/signaleren van ontwikkelingen/trends op het vakgebied. 
• vaardigheid in het adviseren ten aanzien van te gebruiken I&A voorzieningen binnen SSCO. 
• vaardig in het ontwerpen en wijzigen van systemen. 

 
6. Contacten 
• met eindgebruikers in de toegewezen processen om tot afstemming te komen van de overeengekomen 

kwaliteit. 
• met opdrachtgevers met het doel te komen tot een effectieve wijziging van de I&A voorziening en het testen 

van het opgeleverde systeem. 
• met opdrachtgevers om te komen tot vaststelling van specificaties van de opdrachten. 
• met collega’s en opdrachtgevers om kennis over te dragen. 
• met leveranciers van I&A-voorzieningen om uitgebreide kennis van de in gebruik zijnde I&A-voorzieningen te 

verkrijgen. 
• met opdrachtgevers, coördinator specialistenteam en leveranciers van I&A-middelen om, binnen de 

bestaande afspraken, te komen tot de introductie en distributie van I&A-diensten en -voorzieningen. 
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Teamleider A LC nv 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Teamleider A 
Codering 

Organisatie   St.Scholengroep Chr.Onderwijs 
Onderdeel 

Salarisschaal   LC 
Indelingsniveau   Vb 
FUWASYS-advies  11 - Vb 
Werkterrein   Management -> Overig management 
Activiteiten   Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
Kenmerkscores   44343 43334 43 43 
Somscore   49 
Uitvoerder   Dhr. K. Jansen (SPO-gecertificeerd) 
Datum    20-07-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van een onderwijsinstelling voor 
voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede onderwijsinstelling. 
Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het 
onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering, waarbij het leerproces van 
leerlingen centraal staat. De sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden 
de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De uitvoering van het onderwijskundig proces en de leerlingenbegeleiding vindt plaats door teams van docenten 
en onderwijsondersteunend personeel onder leiding van een teamleider. 
 
De teamleider A draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het curriculum; neemt initiatieven die structureel 
bijdragen aan de samenwerking zowel binnen het team als binnen de onderwijsinstelling en aan de 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De teamleider A speelt een belangrijke rol bij het faciliteren 
(mogelijk maken) van veranderings- en onderwijsvernieuwingstrajecten. De teamleider A bewaakt de samenhang 
van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit en ziet toe op een integrale aanpak binnen zijn team en op 
de deskundigheidsbevordering en begeleiding van docenten in dit proces. 
 
De teamleider A vertaalt zijn visie op het pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met het beleid van 
de onderwijsinstelling naar een teamplan en geeft leiding aan de uitvoering van dit plan. De teamleider A geeft 
leiding aan een team van docenten en overig onderwijsondersteunend personeel; draagt mede zorg voor de 
afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding en levert een 
bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs. De teamleider A vervult een voorbeeldfunctie en is ook zelf actief in 
de beheersing, verdieping en verbreding van zowel de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden 
als vaardigheden in de begeleiding van leerprocessen van leerlingen. Daarnaast stimuleert de teamleider het 
reflecterend vermogen van het team en initieert teamoverleg.  
De teamleider A vervult tevens een docentrol en coacht docenten in de begeleiding van leerprocessen van 
leerlingen. Het functioneren als team is een kritische succesfactor. In de onderwijsinstelling zijn werkzaam een 
directeur, adjunctdirecteur(en), teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. 
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Teamleider A 
 

FUWA-VO Sessie 
 

3. Werkzaamheden 
Rollen 

1. Innovator/facilitator 
• begeleidt vernieuwingstrajecten door het faciliteren van bijv. vernieuwingsprojecten binnen het eigen team en 

bewaakt de samenhang en integratie van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit van SSCO. 
• geeft de route en het tijdpad aan van huidige situatie naar gewenste situatie en wat dat betekent voor het 

team. 
• inspireert en motiveert teamleden om samen op weg te gaan naar de gewenste toekomstsituatie faciliteert 

initiatieven en de implementatie van projecten waarin geëxperimenteerd wordt met  andere werkwijzen, 
concepten, technologieën (ICT) e.d.. 

• werkt mee aan het overwinnen van weerstanden tegen vernieuwing. 
• vertaalt beleid in concrete activiteiten om de identiteit tot uiting laten komen in het handelen zowel naar 

collega´s als leerlingen. 
• analyseert en inventariseert de opleidingsbehoefte of deskundigheidsbevordering van het team aan de hand 

van de gewenste situatie of gewijzigde onderwijsvisie. 
• evalueert en analyseert de uitvoering van het beleid door het team en onderneemt actie naar aanleiding 

daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, inschakelen van externe expertise). 
2. Leidinggevende 
• stelt een teamplan op, afgeleid van het beleidsplan van de onderwijsinstelling. 
• formuleert uitdagende doelstellingen met het team en maakt concrete afspraken over hoe die doelen gehaald 

en gemeten worden. 
• schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden als 

vertaling van de visie van de organisatie. 
• bewaakt de voortgang en wijze van uitvoering van de gemaakte afspraken. 
• bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team aan de hand van de 

onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 
• informeert medewerkers structureel over relevante zaken en teamoverstijgende en locatie overstijgende 

ontwikkelingen. 
• geeft uitvoering aan verzuimbeleid (bijv. reïntegratietrajecten). 
• geeft uitvoering aan IPB (begeleiden van IPB-trajecten). 
• bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke en 

hun individuele doelen te behalen. 
• laat voorbeeldgedrag zien. 
• communiceert helder en concreet over de behaalde resultaten of juist het achterblijven daarvan en de 

bijdragen van alle betrokkenen ook in relatie tot de lange termijn doelstellingen en onderneemt actie. 
• communiceert behaalde prestaties/resultaten naar belanghebbenden. 
3. Coach 
• neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het team. 
• maakt knelpunten en samenwerkingsproblemen bespreekbaar binnen het team. 
• past eigen gedragsstijl aan en toont vasthoudendheid teneinde teammedewerkers te stimuleren actief deel te 

nemen in veranderings- en vernieuwingstrajecten. 
• motiveert het team. 
• weet welke competenties de organisatie (nodig) heeft en welke aanwezig zijn en kan deze adequaat inzetten. 
• laat teamleden in onderling overleg regels en afspraken maken. 
• coacht teamleden verantwoordelijk te zijn voor eigen leerproces en vervult daarbij zelf een voorbeeldfunctie. 
• maakt in het team weerstand en de effecten van het gedrag van en op teamleden bespreekbaar. 
• kan per teamlid een individuele aanpak hanteren die aansluit bij diens capaciteiten en leervragen (gebruik 

makend van het beschikbare instrumentarium en IPB-trajecten). 
• stimuleert collegiale consultatie, intervisie en het onderling geven van feedback. 
• stimuleert het reflecterend vermogen van teamleden en leerlingen. 



 

 190 

Teamleider A 
 

4. (onderwijs) Organisator 
• doet voorstellen op het gebied van een efficiënte en effectieve structuur van het team, personele inzet, 

organisatie van het onderwijs etc.en draagt oplossingen aan voor knelpunten (bijv. gebruik makend van 
functiedifferentiatie). 

• stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen 
het team beschreven staan als afgeleide van de onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 

• rapporteert over (team) resultaten, verzuim, kwaliteit van het onderwijs en voortgang van 
(vernieuwings)projecten. 

• doet voorstellen voor een teambegroting op basis van het jaarplan of activiteitenplan binnen de kaders van 
het begrotingsbeleid van de onderwijsinstelling. 

• stelt het formatieplan van het team op aan de hand van benodigde competenties in relatie tot aanwezige 
belangstelling en kwaliteiten (verdelen taken/uren). 

• draagt mede zorg voor een tijdige en adequate invulling van vacatures binnen het team. 
• draagt zorg voor adequate uitvoering van de administratieve processen rondom het onderwijs. 
• organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering (bijv. lesuitval) door 

het team. 
• organiseert en voert leerlingenbegeleiding uit. 
• bewaakt, evalueert en verbetert systematisch de kwaliteit van de organisatie van het onderwijs, 

leerlingbegeleiding en teamsamenwerking. 
5. Relatiebeheerder 
• stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding. 
• informeert en adviseert de directie over het te voeren beleid en participeert in de meningsvorming. 
• neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (o.a. teamleidersoverleg), gericht op afstemming en 

aansluiting van de onderwijsprocessen. 
• vertegenwoordigt (de belangen van) zijn team in andere overlegsituaties. 
• overlegt met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de 

leerlingbegeleiding betreffen. 
• overlegt met projectleiders over de wijze van invoering van vernieuwings- of veranderingstrajecten en de 

facilitering daarvan. 
• stimuleert de synergie tussen de verschillende teams en scholen door succesvolle implementaties en 

werkwijzen over te (laten) nemen. 
• coördineert en/of neemt deel aan teamoverstijgende of locatiebrede activiteiten. 
6. Leerprocesbegeleider 
• verzorgt het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken. 
• het daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) bepalen en samenstellen van de 

leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van 
de lessen. 

• levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het 
curriculum. 

• draagt bij aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's. 
• begeleidt individuele en groepen leerlingen. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de teamleider A legt verantwoording af aan een directielid (adjunct-/sector-/locatiedirecteur)over het 

volwaardig operationeel functioneren van het team. Dit betreft o.a. de kwaliteit van de uitvoering van het 
onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de voortgang en knelpunten van vernieuwingstrajecten binnen het 
team, de efficiency en effectiviteit van de personele bezetting; de mate waarin het (team)jaarplan is 
gerealiseerd, de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan de loopbaantrajecten van leerlingen; de mate 
waarin uitvoering gegeven wordt aan IPB en verzuimbegeleiding binnen het team en de knelpunten die zich 
daarin voordoen. 

• de teamleider A verricht werkzaamheden binnen het voor de sector/locatie vastgestelde beleid (onderwijs-, 
IPB, verzuim, etc.) en identiteit en de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van het 
onderwijsproces. 

• de teamleider A neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het 
team, over het jaarplan, over de besteding van het teambudget, over te treffen maatregelen bij 
conflictsituaties, bij IPB trajecten en leerlingbegeleidingstrajecten en over de bijdrage aan de 
beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding. 
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Teamleider A 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• brede theoretische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. 
• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen. 
• kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan. 
• inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs. 
• vaardig in het aansturen van professionals. 
• vaardigheid in het faciliteren van veranderingstrajecten. 
• vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen. 
• organisatiecommittment. 
• coachende vaardigheden. 
• procesbegeleidende vaardigheden. 
• resultaatgerichtheid. 
• organisatievermogen. 
• innoverend vermogen. 
• kwaliteitsgericht. 
• communicatieve vaardigheden. 
• persoonlijke effectiviteit. 
• reflecterend vermogen. 
 

6. Contacten 
• met schoolleiding over de behaalde resultaten, verbeteringsvoorstellen en meningsvorming t.a.v. beleid. 
• met docenten over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen (IPB). 
• met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over 

teamoverstijgende aangelegenheden. 
• met projectleiders over onderwijsvernieuwingstrajecten. 
• met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 

onderwijsinstelling. 
• met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, 

voorlichtingsavonden, e.d.. 
• met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het 

overtreden van regels. 
• met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen en curatief beleid af te 

stemmen. 
• met directie over jaarplan, voortgang en over eigen functioneren (IPB). 
• met de directie over algemeen onderwijsbeleid en mogelijke verbeteringen. 
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Teamleider B LD nv 
 

FUWA-VO Sessie 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   teamleider B 
Salarisschaal   LD 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scholengemeenschap van de Scholengroep Christelijk 
Onderwijs. Een scholengemeenschap is een brede onderwijsinstelling die geleid wordt door een, door het College 
van Bestuur gemandateerde, rector. De totale organisatie kent drie lagen: College van Bestuur, Directie en 
Teams. De teamleider is de leider van het team. Binnen de Scholengroep Christelijk Onderwijs wordt uitgegaan  
van een besturingsfilosofie die gekenmerkt wordt door de term “optimaal decentraal”. Dit houdt in dat de  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden verankerd, zodat mensen op 
elk niveau optimale zeggenschap krijgen over hun eigen werk. 
  Het zwaartepunt ligt bij de teams, die alle bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben om optimaal onderwijs te   
kunnen geven, met uitzondering van die bevoegdheden die noodzakelijkerwijs op een hoger niveau liggen  
(bijvoorbeeld kaderstellingen of wettelijke verplichtingen). Een team ressorterend onder de directie en vormt een 
zelfstandige organisatorische eenheid die binnen een scholengemeenschap onderwijs verzorgt aan een groep 
van 100 -150 leerlingen. De teams worden geacht met een grote mate van zelfstandigheid, binnen de 
vastgestelde kaders, invulling te geven aan de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire 
proces. De invulling van het primaire proces, te weten het onderwijs en de realisatie van de doelen en de 
programmering, vindt plaats in samenwerking met onderwijsondersteunende medewerkers. Een team bestaat uit 
docenten en eventueel ondersteunend personeel, die betrokken zijn bij de betreffende afdeling / opleidingen en 
die aangemerkt zijn als behorende tot het team. Een team is altijd een collegiaal orgaan. Een team is gezamenlijk 
verantwoordelijk voor alle leerlingen die bij het team behoren. 
  Het team is belast met de beleidsvoorbereiding en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken binnen het 
team, met behoud van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele team. De verdeling van de 
aandachtsgebieden over de leden van het team is afhankelijk van de benoemde personen en behoort tot de 
eigen verantwoordelijkheid van het team. De teamleider legt de verdeling van de aandachtsgebieden 
terinstemming voor aan de directie en rapporteert in rapportage over de werkwijze in het team. Binnen het team is 
sprake van collegiale samenwerking en wordt gestreefd naar consensus. De teamleider staat aan het hoofd van 
een team en legt verantwoording af aan de directie. De teamleider draagt mede zorg voor de ontwikkeling van het 
curriculum; neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking zowel binnen het team als binnen 
de onderwijsinstelling en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De teamleider speelt een 
belangrijke rol bij het faciliteren (mogelijk maken) van veranderings- en onderwijsvernieuwingstrajecten. De 
teamleider bewaakt de samenhang van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit en ziet toe op een 
integrale aanpak binnen zijn team en op de deskundigheidsbevordering en begeleiding van docenten in dit 
proces. 
  De teamleider vertaalt teamvisies op het pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met het beleid van 
de onderwijsinstelling naar een teamplan en geeft leiding aan de uitvoering van dit plan. De teamleider geeft 
leiding aan een team van docenten en overig onderwijsondersteunend personeel; draagt mede zorg voor de 
afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding en levert 
een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs. De teamleider vervult een voorbeeldfunctie en is ook zelf actief 
in de beheersing, verdieping en verbreding van zowel de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden 
als vaardigheden in de begeleiding van leerprocessen van leerlingen. Daarnaast stimuleert de teamleider het 
reflecterend vermogen van het team en initieert teamoverleg. De teamleider vervult tevens een docentrol en 
coacht docenten in de begeleiding van leerprocessen van leerlingen. Het functioneren als team is een kritische 
succesfactor.  
  Bij de verwezenlijking van doelen hanteert de scholengroep het concept van een lerende organisatie en een 
teamgerichte aanpak. Kernbegrippen daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid, professionele confrontatie en 
verantwoording. De wijze van sturing wordt samengevat met de term ‘resultaatgericht leidinggeven’. Kern van 
deze wijze van leidinggeven is het elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over doelen en resultaten. De te 
behalen resultaten en doelstellingen worden ontleend áán en beoordeeld ín een bedrijfscyclus. Belangrijke 
elementen uit deze cyclus zijn het Strategisch Beleidsplan van de scholengroep, de Schoolbeleidsplannen van de 
scholengemeenschappen en de teamplannen van teams. In de geformuleerde doelen is zichtbaar aandacht voor 
de aandachtsvelden van het CvB: identiteit, kwaliteit en continuïteit. 



 

 193 

Teamleider B 
 

FUWA-VO Sessie 
 

3. Werkzaamheden 
1. Innovator/facilitator 
• is op de hoogte van actuele ontwikkelingen en betrekt teamleden bij deze ontwikkelingen. 
• begeleidt vernieuwingstrajecten door het faciliteren van bijv. vernieuwingsprojecten binnen het eigen team en 

bewaakt de samenhang en integratie van deze trajecten met de onderwijsvisie en identiteit van SSCO. 
• geeft de route en het tijdpad aan van huidige situatie naar gewenste situatie en wat dat betekent voor het 

team. 
• inspireert en motiveert teamleden om samen op weg te gaan naar de gewenste toekomstsituatie faciliteert 

initiatieven en de implementatie van projecten waarin geëxperimenteerd wordt met andere werkwijzen, 
concepten, technologieën (ICT) e.d.. 

• werkt mee aan het overwinnen van weerstanden tegen vernieuwing. 
• vertaalt beleid in concrete activiteiten om de identiteit tot uiting laten komen in het handelen zowel naar 

collega´s als leerlingen. 
• analyseert en inventariseert de opleidingsbehoefte of deskundigheidsbevordering van het team aan de hand 

van de gewenste situatie of gewijzigde onderwijsvisie. 
• evalueert en analyseert de uitvoering van het beleid door het team en onderneemt actie naar aanleiding 

daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, inschakelen van externe expertise). 
• draagt bij aan centrale of teamoverstijgende projecten of beleidsontwikkelingtrajecten. 
2. Leidinggevende 
• stelt een teamplan op, afgeleid van het schoolbeleidsplan van de scholengemeenschap. 
• vertaalt samen met het team de onderwijsvisies van de scholengemeenschap naar breed gedragen 

onderwijsdoelstellingen voor de teams. 
• formuleert uitdagende doelstellingen met het team en maakt concrete afspraken over hoe die doelen  

gehaald en gemeten worden. 
• schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden als 

vertaling van de visie van de organisatie. 
• bewaakt de voortgang en wijze van uitvoering van de gemaakte afspraken. 
• bevordert en bewaakt het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team aan de hand van de 

onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 
• informeert medewerkers structureel over relevante zaken en teamoverstijgende en locatie overstijgende 

ontwikkelingen. 
• geeft uitvoering aan verzuimbeleid (bijv. reïntegratietrajecten). 
• geeft uitvoering aan IPB (begeleiden van IPB-trajecten). 
• bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke en 

hun individuele doelen te behalen. 
• laat voorbeeldgedrag zien. 
• communiceert helder en concreet over de behaalde resultaten of juist het achterblijven daarvan en de 

bijdragen van alle betrokkenen ook in relatie tot de lange termijn doelstellingen en onderneemt actie. 
• communiceert behaalde prestaties/resultaten naar belanghebbenden.  
3. Coach 
• neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het team. 
• maakt knelpunten en samenwerkingsproblemen bespreekbaar binnen het team. 
• past eigen gedragsstijl aan en toont vasthoudendheid teneinde teammedewerkers te stimuleren actief deel te 

nemen in veranderings- en vernieuwingstrajecten. 
• motiveert het team. 
• weet welke competenties de organisatie (nodig) heeft en welke aanwezig zijn en kan deze adequaat inzetten. 
• laat teamleden in onderling overleg regels en afspraken maken. 
• coacht teamleden verantwoordelijk te zijn voor eigen leerproces en vervult daarbij zelf een voorbeeldfunctie. 
• maakt in het team weerstand en de effecten van het gedrag van en op teamleden bespreekbaar. 
• kan per teamlid een individuele aanpak hanteren die aansluit bij diens capaciteiten en leervragen 

(gebruikmakend van het beschikbare instrumentarium en IPB-trajecten). 
• stimuleert collegiale consultatie, intervisie en het onderling geven van feedback. 
• stimuleert het reflecterend vermogen van teamleden en leerlingen. 

Teamleider B 
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4. Onderwijs & organisatie 
• doet voorstellen op het gebied van een efficiënte en effectieve structuur van het team, personele inzet, 

organisatie van het onderwijs etc. en draagt oplossingen aan voor knelpunten (bijv. gebruik makend van 
functiedifferentiatie). 

• stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen 
het team beschreven staan als afgeleide van de onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. 

• rapporteert over (team) resultaten, verzuim, kwaliteit van het onderwijs en voortgang van 
(vernieuwings)projecten. 

• doet voorstellen voor een teambegroting op basis van het jaarplan of activiteitenplan binnen de kaders van 
het begrotingsbeleid van de onderwijsinstelling. 

• stelt het formatieplan van het team op aan de hand van benodigde competenties in relatie tot aanwezige 
belangstelling en kwaliteiten (verdelen taken/uren). 

• draagt mede zorg voor een tijdige en adequate invulling van vacatures binnen het team. 
• draagt zorg voor adequate uitvoering van de administratieve processen rondom het onderwijs. 
• organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering (bijv. lesuitval) door 

het team. 
• organiseert en voert leerlingenbegeleiding uit. 
• bewaakt, evalueert en verbetert systematisch de kwaliteit van de organisatie van het onderwijs, 

leerlingbegeleiding en teamsamenwerking. 
5. Relatiebeheerder 
• adviseert gevraagd en ongevraagd de directie. 
• informeert en adviseert de directie over het te voeren beleid en participeert in de meningsvorming. 
• stelt tussentijdse verantwoordingen op over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding. 
• neemt deel aan teamoverstijgende overlegvormen (o.a. teamleidersoverleg), gericht op afstemming en 

aansluiting van de onderwijsprocessen. 
• vertegenwoordigt (de belangen van) zijn team in andere overlegsituaties. 
• overlegt met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de 

leerlingbegeleiding betreffen. 
• overlegt met projectleiders over de wijze van invoering van vernieuwings- of veranderingstrajecten en de 

facilitering daarvan. 
• stimuleert de synergie tussen de verschillende teams en scholen door succesvolle implementaties en 

werkwijzen over te (laten) nemen. 
• coördineert en/of neemt deel aan teamoverstijgende of schoolbrede activiteiten. 
6. Leerprocesbegeleider 
• verzorgt het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken. 
• het daartoe op basis van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) bepalen en samenstellen van de 

leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van 
de lessen. 

• levert bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het 
curriculum. 

• draagt bij aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's. 
• begeleidt individuele en groepen leerlingen. 
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4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de teamleider legt verantwoording af aan de directie over de teambijdrage aan het (meerjarig) 

schoolbeleidsplan van de scholengemeenschap, over het volwaardig operationeel functioneren van het team. 
Dit betreft o.a. de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, de voortgang en 
knelpunten van vernieuwingstrajecten binnen het team, de efficiency en effectiviteit van de personele 
bezetting; de mate waarin het (team)jaarplan is gerealiseerd, de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan 
de loopbaantrajecten van leerlingen; de mate waarin uitvoering gegeven wordt aan IPB en 
verzuimbegeleiding binnen het team en de knelpunten die zich daarin voordoen. 

• de teamleider verricht werkzaamheden binnen het voor de scholengemeenschappen vastgestelde beleid 
(onderwijs-, IPB, verzuim, etc.) en identiteit en de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering 
van het onderwijsproces en het schoolbeleidsplan. 

• de teamleider neemt beslissingen over de teambijdrage aan het schoolbeleidsplan, de benodigde aanpak, 
werkwijze en werkverdeling binnen het team, over het jaarplan, over de besteding van het teambudget, over 
te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij IPB trajecten en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling 
m.b.t. de leerlingenbegeleiding. 

 
5. Kennis en vaardigheden 
• brede theoretische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. 
• kennis van de organisatie van onderwijskundige processen. 
• kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan. 
• inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs. 
• vaardig in het aansturen van professionals. 
• vaardigheid in het faciliteren van veranderingstrajecten. 
• vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen. 
• organisatiesensitiviteit. 
• coachende vaardigheden. 
• procesbegeleidende vaardigheden. 
• resultaatgerichtheid. 
• organisatievermogen. 
• innoverend vermogen. 
• kwaliteitsgericht. 
• communicatieve vaardigheden. 
• persoonlijke effectiviteit. 
• reflecterend vermogen. 
 

6. Contacten 
• met docenten over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen (IPB). 
• met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over 

teamoverstijgende aangelegenheden. 
• met projectleiders over onderwijsvernieuwingtrajecten. 
• met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de 

onderwijsinstelling. 
• met directie over jaarplan, voortgang en over het eigen functioneren en het teamfunctioneren (IPB). 
• met de directie over algemeen onderwijsbeleid en mogelijke verbeteringen. 
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Technisch medewerker facilitaire dienst 6 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   technisch medewerker facilitaire dienst 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel 

Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IId 
FUWASYS-advies  6 - IId 
Werkterrein   Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken 
Activiteiten   Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen 
Kenmerkscores   32232 23223 22 33 
Somscore   34 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    30-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de facilitaire dienst van een (brede) scholengemeenschap. 
De facilitaire dienst heeft tot taak het beheren en onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor beveiliging en 
bewaking van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro en de 
inkoop van goederen en diensten. 
De medewerker facilitaire dienst beheert en onderhoudt de gebouwen en de inventaris. Hij coördineert en verricht  
werkzaamheden op het gebied van huisvesting en beheer en onderhoud.  
De facilitaire dienst bestaat uit een hoofd, technisch medewerker(s) facilitaire dienst, hoofdconciërge(s), 
conciërge(s), kantinebeheerder(s), telefonist/receptionist en eventueel een aantal andere medewerkers. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door: 
• het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten; 
• het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers 

van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten in afstemming met 
leidinggevende; 

• het aanvragen en beoordelen van offertes; 
• het, binnen de door de centrale directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen 

(kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en adviseren over servicecontracten; 
• het mede opstellen van kostencalculaties; 
• het aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan 

(MOP) en het, na goedkeuring door de (centrale) directie, zorgdragen voor de uitvoering ervan; 
• het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot 

vervanging en reparatie. 
2. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), aan gevarieerde en complexe 

installaties en apparatuur en aan de inventaris door: 
• het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris; 
• het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur; 
• het controleren van de beveiliging van gebouwen en terreinen en het zorgdragen voor de werking van het 

alarmsysteem en de verlichting; 
• het onderhouden van de sanitaire installaties; 
• het zo nodig inschakelen van in- en externe technici voor het opheffen van storingen en het toezien op de 

door externe technici verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 
• het uittesten van de verrichte reparatiewerkzaamheden; 
• het adviseren met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties en de inrichting en onderhoud 

van de gebouwen; 
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Technisch medewerker facilitaire dienst 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
• het verrichten van timmer- en schilderwerkzaamheden; 
• het realiseren van praktische aanpassingen en verbeteringen in de gebouwen en voorzieningen; 
• het treffen van noodvoorzieningen; 
• het vastleggen van de verrichte onderhoudswerkzaamheden in een logboek. 
3. Voert verbouwingen uit. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de technisch medewerker facilitaire zaken legt hiërarchisch verantwoording af aan de verantwoordelijke 

lokale leidinggevende over de onderhouds- en verbouwingsprojecten, over de efficiency en gevolgde 
aanpak, over de naleving van afspraken en over de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. De 
technisch medewerker facilitaire zaken werkt functioneel samen met de centrale gebouwencoördinator over 
lokale onderhouds en verbouwingsactiviteiten. 

• hij werkt binnen het kader van het jaarlijkse onderhoudsplan, vastgesteld door de centrale directie en 
veiligheids- en inspectierichtlijnen die van belang zijn bij het uitvoeren van onderhoudsprojecten. Hij werkt 
binnen veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte werkafspraken. 

• hij neemt beslissingen over de uitvoering van werkzaamheden, over de inkoop van materialen en diensten en 
bij het onderhoud van gebouwen. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• vaktechnische)kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en 

onderhoud van schoolgebouwen. 
• kennis van regels en voorschriften op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van het 

beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen. 
• kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen. 
• kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in 

materiaalspecificaties. 
• vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d. 
 

6. Contacten 
• met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om 

te overleggen over dienstverlening, verbouwingen of andere werkzaamheden om hen te begeleiden bij het 
uitvoeren van deze werkzaamheden en over leveringsvoorwaarden, kwaliteit en tijdigheid van te leveren 
materialen en diensten om afspraken te maken en eventuele knelpunten te bespreken. 

• met de centrale gebouwencoördinator over de voortgang, werkwijze van onderhoud en 
huisvestingsaangelegenheden. 

• met de directie over de te verrichten werkzaamheden om tot afstemming te komen. 
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Technisch onderwijs assistent 6 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023427 
Functienaam   Technisch onderwijs assistent 
Salarisschaal   6 
Indelingsniveau   IIIb 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   32232 33222 22 22 
Somscore   32 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. De onderwijsinstelling kan uit meerdere 
teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of een (vak)sectie dragen de  
verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het 
onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de onderwijsprogrammering.  
De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden 
voor op de toetsing en afsluiting.  
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van de docenten van de binaskvakken en 
docenten die behoefte hebben aan audiovisuele ondersteuning. De onderwijsinstelling kent diverse  
onderwijstypen. 
De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw havo/vwo, de bovenbouw 
vbo/mavo en de basisvorming. De technisch onderwijs assistent kan ook werkzaamheden verrichten voor de 
overige onderwijstypen in het voortgezet onderwijs. Meestal zijn er drie per school/onderwijsinstelling, voor elk 
exact vak één. Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd besteed. Door de ontwikkelingen in het 
onderwijs kunnen TOA's ook deels worden ingezet voor andere vakken en taken. In deze functie is een  
ombinatie van taken te zien. 
De technisch onderwijs assistent ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de 
begeleiding van de leerlingen, verricht assisterende taken (zonder directe aanwzigheid van de docent), heeft 
taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid, draagt zorg voor de installatie, het beheer en het 
technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en materialen, verleent technische assistentie bij 
audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen. Binnen het primaire en ondersteunende 
proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende 
personeelsleden werkzaam. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door: 
• het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij; 
• het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken 

en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
• het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces 

en het eindresultaat. 
2. Verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door: 
• het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het samenstellen van 

practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten;  
• het voorbereiden van practica en demonstratieproeven; 
• het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 
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Technisch onderwijs assistent 
 

onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten; 
• het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen. 
3. Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid door: 
• de vakgroepen en de locatiebeheerder te adviseren met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen 

en aangrenzende ruimten; 
• de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, werktuigen 

en andere hulpmiddelen die de binask-vakken ten dienste staan van het onderwijs; 
• het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het 

beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
• de voorraden en inventaris te beheren en daarvan de nodige administratie bij te houden ten behoeve van 

tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
• het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en apparaten, 

alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
• het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur) en 

het ontwerp van hulpconstructies; 
• het overleggen met de binask-vakgroep over onderhoud, beheer en veiligheid. 
4. Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en 

materialen door: 
• het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
• het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
• het verrichten van reparaties aan audiovisuele apparatuur; 
• het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
• het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur. 
5. Verleent technische assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen 

door: 
• het opnemen van radio- en televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs; 
• het plaatsen/installeren van audiovisuele apparatuur met oog voor het gebruikersdoel, soort en omvang van 

de ruimte; 
• het geven van instructie aan gebruikers en het fungeren als vraagbaak. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van de 

gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken, en hierarchisch aan de daartoe aangewezen 
leidinggevende; 

• de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, 
werkafspraken en lesinstructies waarbij technische- en veiligheidsvoorschriften en handboeken van belang 
zijn voor een doelmatig en veilig gebruik en beheer van installaties, machines, apparaten, materialen en 
gereedschappen; 

• de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven 
opdrachten, bij het signaleren van fouten van leerlingen, het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden van 
proeven en opdrachten, het vaststellen van storingsoorzaken, over het vervangen dan wel repareren van 
(componenten van) installaties en machines, over de inhoud van de adviezen met betrekking tot 
aanschaf/vervanging van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en (audiovisuele) apparaten en de 
inrichting van practicumlokalen en over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor de installaties. 
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Technisch onderwijs assistent 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten; 
• vakkennis op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 
• kennis van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften; 
• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
• vaardigheden op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en 

instrumenten; 
• vaardigheid in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en 

het instrueren van leerlingen. 
 

6. Contacten 
• met leerlingen over practica, zelfstandig onderzoek e.d. om instructie en feedback te geven; 
• met vakgenoten om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen; 
• met leveranciers, monteurs en onderhoudsfirma's teneinde aanwijzingen te geven, te begeleiden bij het werk 

en toezicht te houden; 
• met docenten van de binask-vakken en docenten die behoefte hebben aan audiovisuele ondersteuning om 

informatie uit te wisselen. 



 

 201 

Technisch onderwijs assistent 7 vb 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

Codering   20023426 
Functienaam   Technisch onderwijs assistent 
Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Overdragen van informatie en vaardigheden 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 
Kenmerkscores   32232 33223 33 33 
Somscore   37 
Versie    2002.1.41 
Status    BN 
 

2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap.  
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of 
een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het 
primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de 
onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de 
leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent exacte vakken. De 
onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen. 
De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw havo/vwo, de bovenbouw 
vbo/mavo en de basisvorming. De technisch onderwijs assistent kan ook werkzaamheden verrichten voor de 
overige onderwijstypen in het voortgezet onderwijs. Meestal zijn er drie per school/onderwijsinstelling, voor elk 
exact vak één. Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd besteed. Door de ontwikkelingen in het 
onderwijs kunnen TOA's ook deels worden ingezet voor andere vakken en taken. 
De technisch onderwijs assistent voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, scheikunde, 
biologie en ANW, verricht assisterende werkzaamheden, verleent opdrachtondersteunende activiteiten samen 
met andere TOA's en verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling. Binnen het primaire en 
ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, onderwijsondersteunende en algemeen 
ondersteunende personeelsleden werkzaam. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en ANW door: 
• het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken 

en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
• het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek (EXO) en het aandragen van 

oplossingen voor de door de leerlingen gestelde vragen; 
• het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij practica; 
• het assisteren bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en demonstratieproeven; 
• het aanwezig zijn bij het inhalen van practica; 
• het zelfstandig ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van demonstratieproeven en het samenstellen van 

practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
• het uittesten van practicumproeven en demonstratieproeven; 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces 

en het eindresultaat; 
• het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 

onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten. 
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Technisch onderwijs assistent 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
2. Verricht assisterende werkzaamheden door: 
• het onderhouden van apparatuur; 
• het klaarzetten en opruimen van materiaal; 
• het adviseren van de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en aangrenzende 

ruimten; 
• de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, werktuigen 

en andere hulpmiddelen; 
• het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het 

beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
• het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en apparaten, 

alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
• het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur) en 

het ontwerp van hulpconstructies; 
• het overleggen met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid; 
• het zorgdragen voor het voorraadbeheer en het bestellen van materiaal; 
• het opstellen van de begroting van de materialen; 
• het onderhouden van de vaklokalen. 
3. Verleent opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere TOA's door: 
• het assisteren bij het maken van profielwerkstukken; 
• het gebruikmaken van gemeenschappelijke practicumruimtes; 
• het assisteren bij vakoverstijgende projecten; 
• het verlenen van assistentie in het studiehuis. 
4. Verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling door: 
• het surveilleren tijdens proefwerkweken; 
• het technisch begeleiden van feesten en evenementen; 
• het verlenen van assistentie bij overige vakken zoals informatica; 
• het coördineren van de werkzaamheden van de overige TOA's. 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de zelfstandige 

begeleiding aan leerlingen conform het gesteld in het lesplan en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen 
leidinggevende; 

• de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde opdrachten binnen het 
lesplan; 

• de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het zelfstandig begeleiden van leerlingen en bij het 
samenwerken met en coördineren van werkzaamheden van andere TOA's. 

 

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

6. Contacten 
• met leerlingen om hen te stimuleren en te motiveren tot zelfstandig werken en leren; 
• met docenten om tot afstemming te komen over de vorm en werkwijze van lesondersteuning; 
• met andere TOA's om tot samenwerking te komen bij vakoverstijgende projecten; 
• met leveranciers van materialen over inkoop en leveranties om tot afspraken te komen. 
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Technisch onderwijsassistent kunstvakken 7 pf 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
1. Functie-informatie 
 

Functienaam   Technisch onderwijsassistent kunstvakken 
Organisatie   Stichting SCO en de daaronder vallende scholen 
Onderdeel   [geen] 
Salarisschaal   7 
Indelingsniveau   IIIc 
FUWASYS-advies  7 - IIIc 
Werkterrein   Onderwijsproces -> Instructie en assistentie 
Activiteiten   Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten 

Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores   32232 33223 33 33 
Somscore   37 
Uitvoerder   Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum    20-06-2005 
FUWASYS-versie  2002.1.41 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling 
kan zowel categoraal zijn als een smalle of brede scholengemeenschap. 
De onderwijsinstelling kan uit meerdere teams en/of (vak)secties bestaan. De docenten behorend tot een team of 
een (vak)sectie dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het 
primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de  
onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de 
leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting.  
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de lessen van een docent exacte of kunstvakken. De 
onderwijsinstelling kent diverse onderwijstypen. 
De technisch onderwijs assistent (TOA) verricht werkzaamheden voor de bovenbouw havo/vwo, de bovenbouw 
vbo/mavo en de basisvorming. De technisch onderwijs assistent kan ook werkzaamheden verrichten voor de 
overige onderwijstypen in het voortgezet onderwijs. Aan lesondersteunende taken wordt de meeste tijd besteed. 
Door de ontwikkelingen in het onderwijs kunnen TOA's ook deels worden ingezet voor andere vakken en taken. 
De technisch onderwijs assistent voert lesondersteunende taken uit voor de vakken natuurkunde, scheikunde,  
biologie, ANW of Kunstvakken; verricht assisterende werkzaamheden, verleent opdrachtondersteunende 
activiteiten samen met andere TOA's en verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling. 
Binnen het primaire en ondersteunende proces zijn vervolgens verschillende typen docenten, 
onderwijsondersteunende en algemeen ondersteunende personeelsleden werkzaam. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Begeleiding 

(rol begeleider/instructeur) 
• assisteren en instrueren van leerlingen bij de uitvoering van practica (bijv. werkstukken, objecten, websites 

bouwen), zelfstandig onderzoek en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
• het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij kunstzinnige technieken en het aandragen van oplossingen voor 

de door de leerlingen gestelde vragen (bijv. zoekopdrachten Internet); 
• het zelfstandig ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van halfproducten en het samenstellen van 

practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
• het verder verwerken van werkstukken van leerlingen (bijv. bakken van werkstukken); 
• het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en 

onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
• het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces 

en het eindresultaat; 
• het mede evalueren van de practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 

onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten. 
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Technisch onderwijsassistent kunstvakken 
 

Persoonsgebonden functieomschrijving 
 
2. Beheer en toezicht (rol toezichthouder) 
• het onderhouden van apparatuur en materiaal. 
• het klaarzetten en opruimen van materiaal en practicumruimte. 
• het adviseren van de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en aangrenzende 

ruimten. 
• de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, werktuigen 

en andere hulpmiddelen. 
• het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor 
• het beheer, het onderhoud en de vervanging van machines en apparatuur. 
• het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en apparaten, 

alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen. 
• het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. machines, computerprogrammatuur) en het 

ontwerp van hulpconstructies. 
• het overleggen met de docent(en) over onderhoud, beheer en veiligheid. 
• het zorgdragen voor het voorraadbeheer en het bestellen van materiaal. 
• het opstellen van de begroting van de materialen. 
• het onderhouden van de vaklokalen. 
3. Verleent opdrachtondersteunende activiteiten samen met andere TOA's door: 
• het assisteren bij het maken van profielwerkstukken. 
• het gebruikmaken van gemeenschappelijke practicumruimtes. 
• het assisteren bij vakoverstijgende projecten. 
• het verlenen van assistentie in het studiehuis. 
5. Verricht werkzaamheden voor de onderwijsinstelling door: 
• het surveilleren tijdens proefwerkweken. 
• het (technisch) begeleiden van feesten en evenementen. 
• het verlenen van assistentie bij overige vakken zoals informatica. 
• het coördineren van de werkzaamheden van de overige TOA's. 
6. Registreren en archiveren 
• bijhouden leerlingvolgsysteem. 
• registreren en archiveren werkstukken (digitaal). 
 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de zelfstandige 

begeleiding aan leerlingen conform het gesteld in het lesplan en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen 
leidinggevende. 

• de technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden conform vastgestelde opdrachten binnen lesplan. 
• de technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het zelfstandig begeleiden van leerlingen en bij het 

samenwerken met en coördineren van werkzaamheden van andere TOA's. 
 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning wordt gegeven. 
• kennis over projectonderwijs/probleemgestuurd onderwijs. 
• inzicht in organisatie van de onderwijsinstelling. 
• inzicht in directe koppeling naar maatschappelijk relevante gebeurtenissen. 
• vaardig in het begeleiden en omgaan met leerlingen en het stimuleren tot zelfstandig werken en leren. 
• vaardig in het werken in nieuwe werkvormen. 
• vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met verschillende zaken bezig zijn.  
 
6. Contacten 
• met leerlingen om hen te stimuleren en te motiveren tot zelfstandig werken en leren. 
• met docenten om tot afstemming te komen over de vorm en werkwijze van lesondersteuning. 
• met andere TOA's om tot samenwerking te komen bij vakoverstijgende projecten. 
• met leveranciers van materialen over inkoop en leveranties om tot afspraken te komen. 
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Telefonist/receptionist 3 vb 

 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
1. Functie-informatie 
 

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

2. Context 
De werkzaamheden vinden plaats binnen het secretariaat van een (brede) scholengemeenschap. 
De telefonist/receptionist is onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het secretariaat of een daartoe  
aangewezen leidinggevende belast met het bedienen van de telefooncentrale, het ontvangen en doorverwijzen 
van bezoekers en het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden. 
Het secretariaat kan bestaan uit een hoofd, enkele administratief/secretarieel medewerkers en één of meerdere 
telefonisten/receptionisten. 
 

3. Werkzaamheden 
1. Bedient de telefooncentrale en faxapparatuur door: 
• het aannemen van binnenkomende telefoongesprekken; 
• het doorverbinden van binnenkomende telefoongesprekken naar de medewerker voor wie het gesprek 

bestemd is; 
• het totstandbrengen van uitgaande telefoongesprekken; 
• het noteren van uitgaande gesprekken; 
• het bijhouden van een interne telefoonlijst en van de aan- en afwezigheid van medewerkers; 
• het maken van eenvoudige gespreksnotities voor niet-aanwezige medewerkers; 
• het verstrekken van eenvoudige inlichtingen van algemene aard, zoals onder meer over de aan- en 

afwezigheid van medewerkers, over de brede scholengemeenschap en over administratief organisatorische 
zaken; 

• het verzenden van faxen; 
• het registreren van inkomende faxen en zorgdragen voor doorgeleiding ervan binnen de school; 
• het noteren en doorgeven van klachten en storingen. 
2. Ontvangt, verwijst en informeert bezoekers en leerlingen door: 
• het te woord staan van bezoekers, hen aandienen en doorverwijzen c.q. begeleiden naar de gewenste 

persoon of vergadering; 
• het verstrekken van inlichtingen van algemene aard; 
• het in ontvangst nemen van poststukken en goederen en indien nodig tekenen voor ontvangst. 
3. Verricht lichte administratieve/secretariële werkzaamheden door bijv.: 
• het aanbrengen van mutaties in de interne telefoongids; 
• het typen van eenvoudige (standaard)brieven; 
• het maken van kopieën; 
• het invoeren van gegevens in geautomatiseerde databestanden. 
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Telefonist/receptionist 
 

FUWA-VO Voorbeeldfunctie 
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
• de telefonist/receptionist is verantwoording schuldig aan het hoofd van het secretariaat of een daartoe 

aangewezen leidinggevende voor wat betreft de klantgerichtheid, accuratesse en snelheid waarmee de 
werkzaamheden worden uitgevoerd; 

• de telefonist/receptionist werkt binnen duidelijk vastgestelde en vastgelegde voorschriften en regels die van 
belang zijn voor een efficiënt en accuraat telefoon- en receptieverkeer en klantgerichte omgang met 
bezoekers; 

• instructies en voorschriften zijn van belang bij de uitvoering van de administratieve/secretariële 
werkzaamheden; 

• de telefonist/receptionist neemt beslissingen bij het doorverbinden en afhandelen van telefoongesprekken, 
het geven van inlichtingen en het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. 

 

5. Kennis en vaardigheden 
• kennis van de werking van de telefooncentrale en de faxapparatuur en van de geldende procedures en 

regels; 
• kennis van de interne opbouw van de brede scholengemeenschap; 
• kennis van algemene informatie met betrekking tot de brede scholengemeenschap en de medewerkers; 
• typevaardigheid; 
• mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal; 
• vaardigheid in het accuraat bedienen van de telefooncentrale en de faxapparatuur; 
• vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers en het kunnen inschatten naar welke 

persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip doorverbonden/verwezen dient te worden. 
 

6. Contacten 
• met medewerkers om gesprekken door te verbinden, om telefoonnummers door te geven en om bezoekers 

door te kunnen verwijzen; 
• met bellers om hen door te verbinden met afdelingen of medewerkers en om hen door te verwijzen; 
• met bellers om hen inlichtingen te geven van algemene aard; 
• met bezoekers om hen te ontvangen en door te verwijzen of inlichtingen te geven van algemene aard; 
• met leveranciers van goederen/poststukken om de goederen/poststukken in ontvangst te nemen; 
• met leerlingen om informatie te verstrekken. 
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  Zorgcoördinator 10 vb 

FUWA-VO Sessie 

 
1. Functie-informatie 
Functienaam  Zorgcoördinator 
Organisatie  Landstede SSCO 
Onderdeel  Onderwijsondersteunend personeel 
Salarisschaal  10 
Indelingsniveau 

FUWASYS-advies  10 - IVc 

Werkterrein  Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten  Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores  43343 43333 33 33 

Somscore  45 

Uitvoerder  Mw. M.M. van Hof (SPO-gecertificeerd) 
Datum   21-06-2010 

FUWASYS-versie  2010.1.62 

 
2. Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen een middelgrote scholengemeenschap die onderdeel uitmaakt van 
Landstede/SSCO. 
 
De zorgcoördinator levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, stelt het zorgbeleidsplan en 
zorgjaarplan op, coördineert en monitort de uitvoering van het zorgbreed werken op het niveau van de 
schoolorganisatie, de leerkrachten en begeleiding van leerlingen.  
De coördinator stelt procedures en richtlijnen op, draagt bij aan verbetering en bewaking van het correct 
registreren in het leerlingvolgsysteem. De coördinator is eerstelijns aanspreekpunt voor kinderen met sociaal-
emotionele problemen en draagt zorg voor een adequaat vervolgtraject. De coördinator rapporteert aan de rector. 
 
De functie kent een sterk organisatorisch, bemiddelend en coördinerend karakter waarbij het goed in de 
organisatie zetten van de relevante processen en het richtinggevend aanbieden van zorg een belangrijk 
onderdeel is van de functie. 

 
3. Werkzaamheden 
1. Zorgbeleid 
• opstellen zorgbeleidsplan vanuit gedragen visie in de vorm vanbeleidsnotities, zorgproducten, procedures en 

systemen en bewaken van uitvoering; 
• analyseren en evalueren van zorgactiviteiten en doen van verbetervoorstellen;  
• adviseren van directie, teamleiders, docenten en overige collega´s op gebied van (landelijke ontwikkelingen) 

leerlingenzorg; 
• opzetten van (sluitend) systeem rondom leerlingenzorg (leerlingvolgsysteem) en adviseren over rolverdeling; 
• formuleren kwaliteitskenmerken voor de zorg; 
• afstemmen aanbod leerlingenzorg van scholengemeenschap op regionale zorgaanbod. 
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2. Coördineren en uitvoeren van zorginitiatieven op schoolniveau 
• coördineren en monitoren van processen rond de leerlingenzorg en desnoods plegen van interventies; 
• coördineren van adequate samenwerking en betrokkenheid van interne belanghebbenden en externe 

betrokkenen (ouders, deskundigen, hulpverleners, leerplichtambtenaar, AMK); 
• monitoren voortgang van zorgleerlingprestaties en monitoren van de begeleiding aan de leerling; 
• structureren en professionaliseren leerling-bespreking en dossiervorming (leerlingvolgsysteem);  
• voorzitten intern en extern overleg (bijv. zorgadviesteam ZAT); 
• budgetbewaking, coördinatie van activiteiten en functionele aansturing van in de school werkzame 

specialisten en ondersteuners op het terrein van leerling-ondersteuning en –zorg (o.a.rugzakcoaches); 
• bewaken van de kwaliteit- en het proces van opgestelde handelingsplannen en zorgen voor afstemming en 

inschakeling specialisten of deskundigen; 
• coördineren en bewaken van actuele procedures voor toelating, verwijzing, verkrijgen van leergebonden 

financiering (lfg); 
• onderhouden externe contacten in belang van leerlingenzorg. 

3. Coachen en ondersteunen 
• begeleiden (vak)docenten, mentoren, teamleiders, directie en ouders bij uitvoering van leerlingenzorg, 

zorgtrajecten en procedures (aanvragen rugzak); 
• adviseren docenten over specifiek en/of preventief onderwijsaanbod voor (zorg)leerlingen; 
• adviseren over juridische aspecten van zorgtrajecten. 

4. Eerstelijns begeleiding (zorg)leerlingen 
• Eerste aanspreekpunt ,screening en eventuele doorverwijzing van (zorg)leerlingen. 

5. Professionele ontwikkeling 
• delen van kennis en ideeën met collega's; 
• actief werken aan POP. 

 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
1. Kader:  

Schoolbeleidsplan, zorgbeleid, procedures en richtlijnen ten aanzien van leerlingenzorg. 
2. Verantwoordelijkheid: 

coördinatie van de uitvoering van het zorgbeleid en leerlingbegeleiding en de kwaliteit en realisatie van 
zorgtrajecten, de organisatie van de zorg en taak/rolverdeling, de aanpak van knelpunten, de eigen 
ontwikkeling. 

3. Beslissingen: 
de coördinator beslist over de inhoud van de beleidsbijdragen en verbetervoorstellen, de planning, uitvoering 
en coördinatie van de zorgactiviteiten, de inschakeling van (externe) deskundigen, de analyse en evaluatie 
van de activiteiten, de interventies bij gesignaleerde stagnaties en probleemsituaties (bijv. naar ouders, 
meldingen AMK etc). 

 
5.  Kennis en vaardigheden 
1. Kennis: HBO niveau 

algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis, kennis van het 
onderwijswerkveld en kennis van sociale kaart van de hulpverlening.  

2. Vaardigheden: 
• inzicht in de doelstelling, de organisatie, werkwijze en taakverdeling binnen de scholengemeenschap; 
• vaardigheid in opstellen van (beleids)plannen en het geven van adviezen; 
• vaardigheid in het coördineren en organiseren van processen rondom leerlingenzorg; 
• coachende vaardigheden; 
• oordeelsvorming; 
• besluitvaardigheid; 
• communicatieve vaardigheden.  



 

 209 

  Zorgcoördinator 

FUWA-VO Sessie 
 
6. Contacten 
• docenten, (gespecialiseerde) ondersteuners, mentoren en andere interne en externe specialisten 

(orthopedagoog, rugzakcoaches etc)over zorgactiviteiten en de leerlingenbegeleiding om afstemming te 
verkrijgen, te adviseren en te motiveren; 

• met leerlingen en ouders om informatie uit te wisselen, de ontwikkeling van hun kind bespreekbaar te maken 
en hen te motiveren daar passende actie op te ondernemen;  

• met externe hulpverlening bij het doorverwijzen van leerlingen om af te stemmen; 
• met interne teams en externe samenwerkingsverbanden over zorgbeleid en (zorg)leerlingbegeleiding om 

afstemming te verkrijgen. 


