
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEBOEK 
Januari 2012



Functieboek 
Inleiding 
Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 
verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) 
afspraken te maken over de samenstelling van het functieboek. Het functieboek is een verzameling  
van alle mogelijke functies, inclusief beschrijving en waardering. In ieder geval moet er voor elke 
functie die is opgenomen in de formatie een beschrijving en een waardering beschikbaar zijn. 
 
Bij de samenstelling van het functieboek dient een keuze te worden gemaakt uit de volgende opties: 
A. De huidige normfuncties en de huidige niet - normfuncties blijven gehandhaafd, of 
B. De huidige normfuncties en de huidige niet - normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet -

normfuncties worden geïntroduceerd en worden volgens FUWA-PO gewaardeerd, of 
C. Alle functies worden volgens FUWA-PO gewaardeerd. 
 
De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort 
en niveau, met inachtneming van de normfuncties en/of van FUWA-PO. 
 
Op grond van de CAO-PO is het schoolbestuur tevens verplicht om met de PGMR afspraken te maken 
over het geheel van bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal. 
 
Met het opstellen van dit functieboek voldoet ABSA aan de hiervoor genoemde CAO verplichtingen. 
 
Keuze functieboek ABSA 
Naast de genoemde CAO verplichtingen bestaat bij ABSA ook behoefte aan een functieboek door de 
toename van het aantal functies. Deels ten gevolge van de invoering van de functiemix en deels 
omdat scholen meer gebruik (zijn gaan) maken van de inzet van klassen- en onderwijsassistenten en 
ondersteunend personeel in de administratieve sfeer. Om te voorkomen dat er ‘wildgroei’ ontstaat in 
de invulling van functies en in de (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden , is het goed dat er nu 
een basisdocument beschikbaar is, waar directies zich op baseren bij de invulling van functies (en de 
daarbij behorende functiewaardering) door zittende en nieuwe personeelsleden. 
 
Aangezien ABSA de huidige functies wil handhaven en daarnaast in de toekomst de mogelijkheid wil 
benutten om nieuwe niet - normfuncties in het functieboek op te nemen, wordt gekozen voor de 
hiervoor genoemde optie B: ‘ De huidige normfuncties en de huidige niet- normfuncties blijven 
gehandhaafd en nieuwe niet - normfuncties worden geïntroduceerd en worden volgens FUWA-PO 
gewaardeerd’.  
 
Dit functieboek is een samenstelling van alle functies die binnen ABSA voorkomen. Functies die in 
een latere fase bij ABSA worden geïntroduceerd, zullen na overleg met de PGMR in het functieboek 
worden opgenomen. 
 
Op bestuursniveau kennen we binnen ABSA op dit moment de (13) hiernavolgende functies. Deze 
functies komen niet allemaal op alle scholen voor. Dit betekent dus dat een aantal scholen unieke 
functies kent, die niet bij de overige scholen voorkomt.  
 
  



 
Samenvatting functieboek ABSA  
ABSA kent de volgende functies: 
 
No. Functiebeschrijving Functieschaal 
1 
2 

Directeur/bestuurder 
Directeur 

DD 
DC 

3 Directeur DB 
4 Adjunct-directeur AB 
5 Intern begeleider LA 
6 Intern begeleider LB 
7 Leraar LA 
8 Leraar LB 
9 Vakleerkracht LA 
10 Leraarondersteuner 7 
11 Onderwijsassistent 4 
12 Klassenassistent 3 
13 Administratief medewerker 3 
14 Conciërge  3 
 
De functie van de personeelsleden die vanuit de ID-regeling binnen ABSA werkzaam zijn, is (nog) niet 
opgenomen in dit functieboek. 
 
Op de navolgende bladzijden zijn de functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waardering 
beschreven. De beschrijvingen voldoen aan de wettelijke eisen en zijn gewaardeerd volgens FUWA-
PO. Indien in belangrijke mate wordt afgeweken van deze (formeel) gewaardeerde functies, dient de 
functie opnieuw te worden beoordeeld en gewaardeerd door een gecertificeerde 
functiewaardeerder.  
 
FUWA-PO staat voor ‘functiewaarderingssysteem voor primair onderwijs’. FUWA-PO is een systeem 
dat organieke functies waardeert. Een organieke omschrijving van een functie geeft aan hoe de 
organisatie/de (direct) leidinggevende de functie ingevuld wilt zien. Elke omschrijving is opgebouwd 
uit de context, ofwel de plaats van de functie in de organisatie, de werkzaamheden en de 
speelruimte die men heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden, de belangrijkste benodigde 
kennis en vaardigheden en een beschrijving van de aard en het doel van de functionele contacten. 
Door middel van scores wordt de indeling van de functie in het salariswaarderingssysteem bepaald.  
 
Een functiewaardeerder weegt een functie op basis van de onderstaande 14 aspecten.  
 
A. Werkzaamheden 
1. Aard van de werkzaamheden. 
2. Doel van de werkzaamheden. 
3. Effect van de werkzaamheden. 
4. Complexiteit van de werkzaamheden. 
5. Dynamiek van de werkzaamheden. 
 
B. Speelruimte 
6. Keuzevrijheid 
7. Complexiteit van de beslissingen. 
8. Effect van de beslissingen. 
9. Kader 
10. Wijze van controle. 
 



C. Kennis en vaardigheden 
11. Kennis 
12. Vaardigheden. 
 
D. Contacten 
13. Aard van de contacten 
14. Doel van de contacten. 
 
 



Directeur / bestuurder – schaal DD 
(bij toezichthoudend bestuur)  
Werkterrein :  
Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie  
Activiteiten : Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren.  
Coördineren van activiteiten en processen  
 

Functiebeschrijving  
 
Context  
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stichting of een regionaal orgaan voor primair 
onderwijs. De stichting of het regionaal orgaan omvat een regionaal gebied met een aantal scholen 
en met een diversiteit in onderwijssoorten. De stichting of een regionaal orgaan heeft, teneinde de 
positie van de schoolorganisatie te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse 
beleidsterreinen met o.a. gemeenten, provincie(s) en andere vertegenwoordigers uit de 
maatschappelijk relevante omgeving. Vanwege deze omvang van het regionaal gebied of de grootte 
van het stedelijk gebied heeft het overleg een gemiddelde mate van complexiteit en spelen er 
strategische en maatschappelijke aspecten waar het bestuur op moet inspelen.  
Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatig zin een toezichthoudende rol, waardoor de 
directeur/bestuurder beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de integrale 
schooloverstijgende beleidsdoelstellingen voor het bestuur van de stichting of het regionaal orgaan 
voor primair onderwijs. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de 
directeur/bestuurder vastgelegd: er is dus sprake van een vergaande mandatering van 
bestuurstaken. De directeur/bestuurder draagt zorg voor de beleidsontwikkeling namens het 
bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, geeft 
leiding en sturing aan de schoolorganisatie.  

 
Werkzaamheden 
 

Beleidsontwikkeling namens bestuur.  
 Ontwikkelt beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen;  

 Ontwikkelt organisatiebrede en integrale beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de 
onderwijsvraag en adviseert het bestuur hierover;  

 Draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van 
het onderwijs en de onderwijsorganisatie;  

 Draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het 
organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en 
integraliteit;  

 Leidt multidisciplinaire projecten en/of is voorzitter van commissies en ontwikkelt beleid namens 
het bestuur;  

 Adviseert het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden  

 Adviseert het bestuur over de vast te stellen algemene beleidskaders;  

 Levert managementinformatie aan het bestuur;  

 Vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners.  
 

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor scholen.  
 Vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene 

beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen;  

 Vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar meerjarenbeleid voor 
onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen;  



 Vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar een inbreng in de 
totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid;  

 Initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid;  

 Zorgt voor de totstandkoming van operationele werkplannen op de scholen en de afstemming 
tussen die plannen.  

 

Leiding en sturing schoolorganisatie.  
 Geeft leiding aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuursbureau/de 

staf;  

 Is verantwoordelijk voor de opstelling van een organisatiebreed meerjarenbeleidsplan, de 
meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting;  

 Is verantwoordelijk voor de opstelling van het (sociaal) jaarverslag en de jaarrekening;  

 Vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. de GMR, de 
vakcentrales en het overleg met de lokale overheid;  

 Legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met 
relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn en jeugdzorg;  

 Zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken.  
 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  
 

Beslist bij/over:  
het ontwikkelen van beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen, 
het vertalen van de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene 
beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen, het leiding geven aan de directeuren van de 
scholen en het personeel van het bestuursbureau/de staf.  
 

Kader:  
algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur.  
 

Verantwoording:  
aan het bestuur over de beleidsontwikkeling namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en 
uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, het leiding en sturing geven aan de 
schoolorganisatie.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;  

 Brede kennis en inzicht inde maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair 
onderwijs;  

 Inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs;  

 Vaardigheid in het leidinggeven aan professionals;  

 Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak 
voor nieuwe ideeën en concepten;  

 Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigingen van standpunten, nieuw ideeën, 
onderwijsprogrammering etc..  

 

Contacten  
 Met directeuren van scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om 

afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie;  

 Met de lokale overheid om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de 
organisatie in te brengen en te verdedigen;  



 Met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante 
organisaties om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te 
behartigen;  

 Met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te 
komen.  

 
  



Directeur – schaal DC  
Werkterrein: Management -> Schoolmanagement  
Activiteiten:  
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren  
Coördinatie van activiteiten en processen  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. De functie kan ook voorkomen op afdelingsniveau bij een grote organisatie voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs onder de benaming van bijvoorbeeld afdelingsdirecteur. Het bestuur 
of de Directeur/bestuurder vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de 
school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid 
uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en 
bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs 
en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het 
onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, 
meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam.  
 

Werkzaamheden  
 Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school.  

 Organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;  

 Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);  

 Bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de 
school;  

 Organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;  

 Neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en 
werkprocessen;  

 Onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van 
onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband;  

 Onderhoudt de contacten met ouders/voogden of verzorgers van leerlingen van de school;  

 Voert het overleg met de medezeggenschapsraad.  
 

Beleidsontwikkeling  
 Vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, 

welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school;  

 Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het 
onderwijsbeleid binnen de school;  

 Realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten;  

 Adviseert en informeert het bestuur of de Directeur/bestuurder over de jaarlijkse en 
meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de Directeur/bestuurder 
of het bestuur; 

 

Uitvoering onderwijsproces 
 Draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;  

 Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur;  

 Beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen;  

 Beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en 
specialisten.  



 

Personeelsmanagement.  
 Geeft leiding aan de medewerkers op de school;  

 Stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;  

 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;  

 Is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;  

 Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school;  

 Adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school;  

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
 

Beslist bij/over:  
het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van 
ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, 
jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de 
begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school.  
 

Kader:  
de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het 
bestuur.  
  

Verantwoording:  
aan de directeur/bestuurder over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de 
school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het 
personeelsmanagement.  
 

Kennis en vaardigheden:  
 Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;  

 Kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen;  

 Inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 
besluitvormingscircuits;  

 Inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de 
jeugdzorg afspelen;  

 Inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde 
werkprocessen;  

 Vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;  

 Vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;  

 Vaardig in het aansturen van professionals.  
 

Contacten  
 Met ouders/voogden of verzorgers en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen 

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

 Met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over 
politiek - onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;  

 Met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te 
komen;  

 Met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor 
leerlingen te komen. 

 



Directeur – schaal DB  
Werkterrein: Management -> Schoolmanagement  
Activiteiten:  
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren  
Coördinatie van activiteiten en processen  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. De functie kan ook voorkomen op afdelingsniveau bij een grote organisatie voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs onder de benaming van bijvoorbeeld afdelingsdirecteur. Het bestuur 
of de Directeur/bestuurder vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de 
school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid 
uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en 
bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs 
en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het 
onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, 
meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam.  
 

Werkzaamheden  
 Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school.  

 Organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;  

 Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);  

 Bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de 
school;  

 Organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;  

 Neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en 
werkprocessen;  

 Onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van 
onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband;  

 Onderhoudt de contacten met ouders/voogden of verzorgers van leerlingen van de school;  

 Voert het overleg met de medezeggenschapsraad.  
 

Beleidsontwikkeling  
 Vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, 

welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school;  

 Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het 
onderwijsbeleid binnen de school;  

 Realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten;  

 Adviseert en informeert het bestuur of de Directeur/bestuurder over de jaarlijkse en 
meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de Directeur/bestuurder 
of het bestuur; 

 

Uitvoering onderwijsproces 
 Draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;  

 Draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur;  

 Beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen;  

 Beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en 
specialisten.  



 

Personeelsmanagement.  
 Geeft leiding aan de medewerkers op de school;  

 Stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;  

 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;  

 Is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;  

 Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school;  

 Adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school;  

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
 

Beslist bij/over:  
het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van 
ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, 
jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de 
begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school.  
 

Kader:  
de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het 
bestuur.  
  

Verantwoording:  
aan de directeur/bestuurder over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de 
school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het 
personeelsmanagement.  
 

Kennis en vaardigheden:  
 Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;  

 Kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen;  

 Inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 
besluitvormingscircuits;  

 Inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de 
jeugdzorg afspelen;  

 Inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde 
werkprocessen;  

 Vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;  

 Vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;  

 Vaardig in het aansturen van professionals.  
 

Contacten  
 Met ouders/voogden of verzorgers en medezeggenschapsraad over te nemen of genomen 

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

 Met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over 
politiek - onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;  

 Met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te 
komen;  

 Met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor 
leerlingen te komen. 

 



Adjunct-directeur – schaal AB 
Werkterrein: Onderwijsproces -> leraren en management - > schoolmanagement  
Activiteiten:  
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden  
Overdragen van informatie en vaardigheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht op een middelgrote school voor basisonderwijs. Een directeur 
geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur is in eerste instantie belast met de werkzaamheden 
die voortvloeien uit zijn leraarsfunctie. De adjunct-directeur verricht daarnaast directietaken onder 
eindverantwoordelijkheid van de directeur en vervangt de directeur bij diens afwezigheid. De 
adjunct-directeur geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, voert directietaken uit, levert een bijdrage 
aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie 
en is verantwoordelijk voor professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
Onderwijs en leerlingbegeleiding.  
 Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  geeft les aan en begeleidt leerlingen;  

 Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en 
opvoedingsdoelen van de school;  

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

 Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele 
achtergronden;  

 Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in 
homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  

 Kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;  

 Speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 
techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;  

 Registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan 
handelingsplannen op;  

 Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;  

 Begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;  

 Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;  

 Begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;  

 Bespreekt probleemleerlingen met de intern begeleider en/of de directeur;  

 Begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;  

 Bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/voogden of verzorgers;  

 Houdt het leerlingendossier bij;  

 Geeft voorlichting aan (groepen) ouders/voogden of verzorgers over de situatie van het kind;  

 Neemt deel aan teamvergaderingen;  

 Organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;  
 

Uitvoering van directietaken.  
 Voert in opdracht van de directeur directiewerkzaamheden uit;  

 Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.  

 
Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling.  



 Draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge 
samenhang en voor één of meerdere leerjaren;  

 Vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek; 
gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en 
leeractiviteiten;  

 Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's;  

 Zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen 
en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.  

 

Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 
vakliteratuur.  

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het geven van les en leerlingbegeleiding, het uitvoeren van de directietaken, het mede, in 
teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met 
betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het 
deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  
 

Kader:  
de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de  
school.  
 

Verantwoording:  
aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, de uitvoering van de 
directiewerkzaamheden, de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van 
de professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden;  

 Kennis van de leerstof;  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;  

 Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties);  

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  

 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;  

 Communicatieve vaardigheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 

bespreken;  

 Met ouders/voogden of verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 
bespreken;  

 Met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;  

 Met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale 
besprekingen/consultatie;  

 Met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot 
nadere afspraken te komen. 



Intern begeleider – schaal LA 
Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding  
Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht op een basisschool. De intern begeleider is onder 
verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling , 
de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren en is 
verantwoordelijk voor professionalisering.  
 

Werkzaamheden 
 Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis 

daarvan didactische leerlijnen uit;  

 Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school;  

 Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;  

 Vertegenwoordigt de school bij intern en extern overleg over zorgbeleid;   

 Levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school.  
 

Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school.  
 Draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het 

zorgplan;  

 Stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en  
verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten;  

 Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. 
zorgleerlingen;  

 Ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt deze;  

 Is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de 
bijeenkomsten voor;  

 Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;  

 Organiseert en neemt deel aan intern overleg m.b.t. zorgleerlingen;  

 Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het 
LWOO/praktijkgericht onderwijs;  

 Coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs.  
 

Begeleiding leraren.  
 Draagt kennis over leerlingenzorg over ;  

 Ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;  

 Adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale  
 

Consultatie. 
 Begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het 

opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop;  

 Begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van 
observatieformulieren;  

 Observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling;  

 Ondersteunt in de contacten met ouders/voogden of verzorgers van zorgleerlingen.  
 
 



Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 Bestudeert relevante vakliteratuur.  
 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen en het op basis 
daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschools en schoolspecifieke 
zorgplan, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in 
het zorgplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak 
van een zorgleerling.  
  

Kader:  
het zorgplan en beleidslijnen van de school.  
  

Verantwoording:  
aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van 
het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, van 
begeleiding van leraren en van de professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  

 Vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren;  

 Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;  

 Vaardigheid in het motiveren van anderen;  

 Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.  
 

Contacten  
 Met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen;  

 Met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te 
maken;  

 Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te 
stemmen;  

 Met bovenschoolse organisaties (SWV en Platform WSNS) en netwerkcontacten van intern 
begeleiders over het bovenschoolse zorgbeleid om af te stemmen;  

 Met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te 
adviseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intern begeleider – schaal LB 
Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding  
Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht op een basisschool. De intern begeleider is onder 
verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling 
van het schoolse en bovenschoolse zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de 
school, de begeleiding van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering.  
 

Werkzaamheden 
 Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid.  

 Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis 
daarvan didactische leerlijnen uit;  

 Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het 
bovenschoolse zorgbeleid;  

 Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;  

 Vertegenwoordigt de school bij intern en extern overleg over zorgbeleid;  

 Stelt het schoolspecifieke zorgplan op;  

 Levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in het 
samenwerkingsverband.  

 

Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school.  
 Draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het 

zorgplan;  

 Stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en  
verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten;  

 Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. 
zorgleerlingen;  

 Ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt deze;  

 Is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de 
bijeenkomsten voor;  

 Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;  

 Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen;  

 Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het 
LWOO/praktijkgericht onderwijs;  

 Coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs.  
 

Begeleiding leraren.  
 Draagt kennis over leerlingenzorg over ;  

 Ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;  

 Adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale  

 
Consultatie. 
 Begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het 

opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop;  
 



 Begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van 
observatieformulieren;  

 Observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling;  

 Ondersteunt in de contacten met ouders/voogden of verzorgers van zorgleerlingen.  
 

Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 Bestudeert relevante vakliteratuur.  
 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen en het op basis 
daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschools en schoolspecifieke 
zorgplan, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in 
het zorgplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak 
van een zorgleerling.  
  

Kader:  
het zorgplan en beleidslijnen van de school.  
  

Verantwoording:  
aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van 
het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, van 
begeleiding van leraren en van de professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  

 Vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren;  

 Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;  

 Vaardigheid in het motiveren van anderen;  

 Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.  
 

Contacten  
 Met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen;  

 Met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te 
maken;  

 Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te 
stemmen;  

 Met bovenschoolse organisaties (SWV en Platform WSNS) en netwerkcontacten van intern 
begeleiders over het bovenschoolse zorgbeleid om af te stemmen;  

 Met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te 
adviseren. 

 



Leraar basisonderwijs – schaal LA 
Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren  
Activiteiten:  
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden  
Overdragen van informatie en vaardigheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar geeft onderwijs en 
begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, 
levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
Onderwijs en leerlingbegeleiding.  
 Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  

 Geeft les aan en begeleidt leerlingen;  

 Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en 
opvoedingsdoelen van de school;  

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

 Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele 
achtergronden;  

 Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in 
homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  

 Kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;  

 Speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 
techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;  

 Registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan 
handelingsplannen op;  

 Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;  

 Begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;  

 Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;  

 Begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;  

 Bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur;  

 Begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen groep. 

 bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/voogden of verzorgers;  

 Houdt het leerlingdossier bij;  

 Geeft voorlichting aan (groepen) ouders/voogden of verzorgers over de situatie van het kind in 
het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;  

 Neemt deel aan teamvergaderingen;  

 Organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;  

 Onderhoudt contacten met de ouderraad.  
 

Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling.  
 Draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge 

samenhang en voor één of meerdere leerjaren;  

 Vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,gezondheid 
en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;  

 Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's;  



 Zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen 
en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.  

 

Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 
vakliteratuur.  

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische 
koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in 
didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  
  

Kader:  
de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de 
school.  
  

Verantwoording: 
aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de 
voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden;  

 Kennis van de leerstof 

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;  

 Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties);  

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  

 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;  

 Communicatieve vaardigheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 

bespreken;  

 Met ouders/voogden of verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 
bespreken;  

 Met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;  

 Met collega leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen / 
consultatie;  

 Met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot 
nadere afspraken te komen. 

 



Leraar basisonderwijs – schaal LB  
Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren  
Activiteiten:  
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Overdragen van informatie en vaardigheden  
 

FUNCTIEBESCHRIJVING  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs 
en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, 
levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
Onderwijs en leerlingbegeleiding.  
 Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  

 Geeft les aan en begeleidt leerlingen;  

 Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en  

 opvoedingsdoelen van de school;  

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

 Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele 
achtergronden;  

 Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in 
homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  

 Kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;  

 Speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 
techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;  

 Registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan 
complexe handelingsplannen op;  

 Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;  

 Begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen;  

 Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;  

 Begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan;  

 Bespreekt probleemleerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directeur;  

 Begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;  

 Begeleidt (startende) leraren en collega’s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en 
ontwikkeling;  

 Begeleidt collega’s bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en 
bijstellen van (complexe) handelingsplannen;  

 Bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/voogden of verzorgers;  

 Houdt het leerlingdossier bij;  

 Geeft voorlichting aan (groepen) ouders/voogden of verzorgers over de situatie van het kind in 
het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;  

 Neemt deel aan teamvergaderingen;  

 Organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;  

 Onderhoudt contacten met de ouderraad.  
 
  
 

 



Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling.  
 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en 

adviseert de directeur hierover;  

 Signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s;  

 Geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe 
lesmethoden en programma’s en draagt zorg voor de implementatie hiervan;  

 Zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen 
en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.  

 

Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme, bijvoorbeeld:  
Schoolmanagement, onderwijsprofiel, zorg, rekenen of taal.  

 Formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme;  

 Signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen 
specialisme en ontwikkelt daar plannen voor;  

 Doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma’s en draagt zorg voor de 
implementatie ervan;  

 Treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega’s.  
  

Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 
vakliteratuur.  

 Begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, 
coaching ,enz.  

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
 

Beslist bij/over:  
het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van collega's, het signaleren en analyseren 
van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan 
de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, het ontwikkelen van plannen 
voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme.  
 

Kader:  
de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de 
school.  
 

Verantwoording:  
aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de 
voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of 
vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering.  

 
Kennis en vaardigheden  
 Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden;  

 Kennis van de leerstof;  

 Gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het eigen 
specialisme.  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;  



 Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties);  

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  

 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende)  

 Leraren;  

 Communicatieve vaardigheden.  
 

Werk- en denkniveau  
HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters.  
 

Contacten  
 Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 

bespreken;  

 Met ouders/voogden of verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te 
bespreken;  

 Met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;  

 Met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en 
klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om 
tot nadere afspraken te komen;  

 Met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren;  

 Met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen specialisme om informatie uit 
te wisselen.  

 



Vakleraar basisonderwijs – schaal LA 
Werkterrein : Onderwijsproces >Leraren  
Activiteiten : Overdragen van informatie en vaardigheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen één of meer scholen voor basisonderwijs. De vakleraar 
begeleidt leerlingen en geeft onderwijs binnen het eigen vakgebied, levert een bijdrage aan de 
voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs in het eigen vakgebied en is verantwoordelijk voor 
professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
Leerlingbegeleiding en onderwijs.  
 Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  

 Geeft les aan leerlingen binnen het eigen vakgebied;  

 Hanteert binnen het eigen vakgebied verschillende didactische werkvormen en  
 

Leeractiviteiten.  
 Stimuleert en begeleidt binnen het eigen vakgebied sociale vaardigheden bij leerlingen met 

verschillende sociaal-culturele achtergronden;  

 Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in 
homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  

 Speelt in de les in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, daar waar deze het vakgebied 
raken;  

 Begeleidt (individuele) leerlingen aan de hand van (vaststaande) programma’s;  

 Stelt rapportages op over de vorderingen van de leerlingen;  

 Woont leerlingbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise;  

 Neemt deel aan teamvergaderingen;  

 Organiseert schoolactiviteiten binnen het eigen vakgebied en voert deze uit.  
 

Bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en –ontwikkeling. 
 Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s binnen het eigen vakgebied;  

 Voert overleg met betrokkenen over de binnen het eigen vakgebied te volgen pedagogische en 
didactische koers en verwerkt deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.  

 

Professionalisering.  
 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante  

 vakliteratuur.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het geven van les en het verzorgen van leerlingbegeleiding binnen het eigen vakgebied, het (mede) 
uitzetten van de pedagogische koers binnen het eigen vakgebied, het voeren van overleg hierover en 
het verwerken van deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan 
professionaliseringsactiviteiten.  
 

 



Kader:  
met elkaar samenhangende onderwijs wet- en regelgeving, leer- en opvoedingsdoelen en 
beleidslijnen van de school.  
 

Verantwoording:  
aan de directeur van de school over de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en het onderwijs, van de 
bijdrage aan de voorbereiding en de ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Theoretische en praktische vakinhoudelijke didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;  

 Kennis van de leerstof;  

 Inzicht in en kennis van de organisatie en werkwijze van de school;  

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  

 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;  

 Communicatieve vaardigheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen om de lesstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 

bespreken;  

 Met de directie van de school over de kaders waarbinnen het vakonderwijs plaats moet vinden 
om tot afstemming te komen;  

 Met leerkrachten en/of ouders/voogden of verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de 
leerlingen te bespreken;  

 Met collega vakleraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale 
besprekingen/consultatie.  

 



Leraarondersteuner – schaal 7 
Werkterrein: Onderwijsproces -> Instructie en assistentie  
Activiteiten: Overdragen van informatie en vaardigheden  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. De lerarenondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en leerlingbegeleiding 
uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt 
deel aan professionalisering.  
 

Werkzaamheden 
 Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding; 

 Voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen;  

 Draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;  

 Stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen;  

 Structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene en heterogene 
groepen, inclusief subgroepen;  

 Kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur 
en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en speelt er in de les op in;  

 Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar;  

 Begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen en zoals 
voorzien in het zorgplan;  

 Houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar;  

 Assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders/voogden of verzorgers 
tijdens de ouderavonden.  

 

Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding.  
 Bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  

 Kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en 
leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen;  

 Denkt mee over les- en opvoedingsdoelen;  

 Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur 
en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en denkt mee over de 
vertaling hiervan in werkvormen en leeractiviteiten;  

 Doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal.  
 

Professionalisering.  
houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit.  
 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, 
bij het kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend 
op de leerdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  
 
 

 



Kader:  
werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- en zorgplannen.  
  

Verantwoording:  
functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over de kwaliteit van de 
ondersteuning van onderwijs en leerlingbegeleiding, van ondersteuning van de 
onderwijsvoorbereiding en van deelname aan professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;  

 Kennis van de leerstof;  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  

 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen;  

 Met leraren over de vorm en werkwijze van de lesondersteuning en leerlingbegeleiding om deze 
te bespreken en de leraren te informeren over de leerresultaten en leer- en gedragsproblemen;  

 Met ouders/voogden of verzorgers over de ontwikkeling van de leerling tijdens ouderavonden 
ter assistentie van de leraar om informatie uit te wisselen;  

 Met collega lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale 
besprekingen/consultatie. 

 



Onderwijsassistent – schaal 4 
Werkterrein: Onderwijsproces -> Instructie en assistentie  
Activiteiten:  
Verlenen van hand- en spandiensten  
Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar bij het verrichten van eenvoudige 
routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het 
klassenmanagement, verzorgt individuele leerlingen en neemt deel aan professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
 Ondersteuning van de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige 

onderwijsinhoudelijke taken; 

 Begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar instructie 
hebben ontvangen;  

 Begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tanden 
poetsen e.d.;  

 Inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d..  

 Houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag;  

 Helpt leerlingen bij expressie -activiteiten;  

 Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken;  

 Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen;  

 Begeleidt individuele leerlingen ;  

 Helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum;  

 Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en 
leerproces;  

 Surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen;  

 Signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar;  

 Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen;  

 Rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar.  
 

Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.  
 Richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op;  

 Vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten;  

 Maakt het lesmateriaal gereed;  

 Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar;  

 Levert een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens;  

 Vult voorraden aan;  

 Assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d..  
 

Verzorging van individuele leerlingen.  

 Verricht verzorgende taken zoals het verschonen van leerlingen, het vastmaken van de veters het 
omkleden van de kinderen bij gymnastiek;  

 Is behulpzaam bij hygiënische verzorging e.d.;  

 Begeleidt leerlingen bij door de therapeut opgegeven therapeutische oefeningen.  
 



Professionalisering.  
houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de 
leraar/senior leraar een aparte leertaak hebben gekregen, het vervaardigen van illustraties e.d. voor 
projecten, het verzorgen van individuele leerlingen en het deelnemen aan 
professionaliseringsactiviteiten.  
 

Kader:  
werkafspraken over de ondersteunende taken.  
  

Verantwoording:  
functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid en tijdigheid van 
ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige 
onderwijsinhoudelijke taken, van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement, 
van de verzorging van individuele leerlingen en van deelname aan professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen (bijvoorbeeld 

tellen bij rekenen);  

 Bekendheid met groepsprocessen;  

 Bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen;  

 Vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;  

 Vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang;  

 Vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden;  

 Met de leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te 
geven;  

 Met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken 
van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken;  

 Met ouders/voogden of verzorgers over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van 
de leerling om informatie te geven. 

 



Klassenassistent – schaal 3 
Werkterrein: Onderwijsproces -> Instructie en assistentie  
Activiteiten:  
Verlenen van hand- en spandiensten  
Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs. De 
onderwijsassistent ondersteunt de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige taken, 
levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement, verzorgt individuele 
leerlingen en neemt deel aan professionalisering.  
 

Werkzaamheden  
 Ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige 

taken;  

 Begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior 
leraar instructie hebben ontvangen;  

 Begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tanden 
poetsen e.d.;  

 Houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag;  

 Helpt leerlingen bij expressie -activiteiten;  

 Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken;  

 Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen;  

 Surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen;  

 Signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar. 
 

Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.  
 Richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op;  

 Vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten;  

 Maakt het lesmateriaal gereed;  

 Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar;  

 Vult voorraden aan;  

 Assisteert bij uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d..  
 

Verzorging van individuele leerlingen.  
 Verricht verzorgende taken zoals het verschonen van leerlingen, het vastmaken van de veters het 

omkleden van de kinderen bij gymnastiek;  

 Is behulpzaam bij hygiënische verzorging e.d.;  

 Begeleidt leerlingen bij door de therapeut opgegeven therapeutische oefeningen.  
 

Professionalisering.  
houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.  

 
  



Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
Het vervaardigen van illustraties e.d. voor projecten, het verzorgen van individuele leerlingen en het 
deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  
 

Kader:  
werkafspraken over de ondersteunende taken.  
  

Verantwoording:  
functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid en tijdigheid van 
ondersteuning van de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige taken, van 
praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement, van de verzorging van individuele 
leerlingen en van deelname aan professionalisering.  
 

Kennis en vaardigheden   
 Vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen (bijvoorbeeld 

tellen bij rekenen);  

 Bekendheid met groepsprocessen;  

 Bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen;  

 Vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;  

 Vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang;  

 Vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden.  
 

Contacten  
 Met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden;  

 Met de leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te 
geven;  

 Met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken 
van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken;  

 Met ouders/voogden of verzorgers over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van 
de leerling om informatie te geven. 

 



Administratief medewerker – schaal 3 
Werkterrein: Bedrijfsvoering - Managementondersteuning  
Activiteiten: Bewerken van gegevens  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een bestuursbureau van een onderwijsinstelling voor  
primair onderwijs of binnen een school voor primair onderwijs. De administratief medewerker 
verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, financieel/cijfermatige werkzaamheden en 
balie- en loketactiviteiten.  
 

Werkzaamheden 
Administratieve ondersteuning.  
 Behandelt ingekomen en uitgaande post;  

 Bereidt vergaderingen en besprekingen administratief voor (verzamelt en verzendt 
vergaderstukken en regelt vergaderruimte);  

 Doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie 
op;  

 Typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en 
controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik;  

 Notuleert vergaderingen en werkt de notulen uit;  

 Legt naar onderwerp of project werkdossiers aan en houdt werkdossiers (verslagen, brieven, 
e.d.) bij;  

 Verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten.  

 Verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie.  
 

Financieel/cijfermatige werkzaamheden.  
 Stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op;  

 Beheert het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren;  

 Bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor.  
 

Balie- en loketactiviteiten.  
 Verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/voogden of verzorgers en leraren over 

algemene administratieve aangelegenheden;  

 Verstrekt informatie aan ouders/voogden of verzorgers en leerlingen over administratieve 
regelingen.  

 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden  
Beslist bij/over:  
het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het opstellen van cijferoverzichten ten behoeve 
van statistische bewerkingen, het verstrekken van mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan 
ouders/voogden of verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden;  
  

Kader:  
werkafspraken en administratieve voorschriften;  
  

  



Verantwoording:  
aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de administratief 
ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden en van balie- en 
loketactiviteiten.  
 

Kennis en vaardigheden  
 Vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures;  

 Kennis van de Nederlandse spelling en grammatica;  

 Kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften;  

 Inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma’s;  

 Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;  

 Vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema's, 
grafieken, e.d.;  

 Vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden.  
 

Contacten  
 Met medewerkers van de school om gegevens te vragen en om gestelde vragen te kunnen 

beantwoorden;  

 Met medewerkers over het aangeleverde/geproduceerde materiaal om informatie uit te 
wisselen.  

 Met ouders/voogden of verzorgers en leerlingen om informatie te verstrekken. 
 



Conciërge – schaal 3  
Werkterrein: Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken  
Activiteiten:  
Verlenen van hand- en spandiensten  
Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen  
 

Functiebeschrijving  
 

Context  
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs. De conciërge verricht 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht 
ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.  
 

Werkzaamheden  
 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening 

houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en –afspraken; 

 Signaleert (ver)storingen;  

 Verhelpt eenvoudige gebreken;  

 Neemt, hoort klachten van technische aard aan;  

 Geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle 
rondes);  

 Legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast;  

 Verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden.  
 

Ondersteunende werkzaamheden.  
 Beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar;  

 Beheert het magazijn en bestelt food, schoonmaakartikelen en kantoorartikelen;  

 Maakt kopieën;  

 Zet koffie en thee;  

 Verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden.  
 

Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.  
 Roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d. of attendeert de leraar op ordeproblemen 

conform interne gedragsregels;  

 Neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan;  

 Ziet toe op strafmaatregelen waarvoor de conciërge wordt ingeschakeld.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
  

Beslist bij/over:  
het verhelpen van eenvoudige gebreken, het magazijnbeheer en het attenderen van de leraar op 
ordeproblemen.  
  

Kader:  
regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften.  
  

Verantwoording:  
aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, van ondersteunende 
werkzaamheden en van werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.  



 

Kennis en vaardigheden  
 Praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan;  

 Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;  

 Vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;  

 Vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe 
gemaakte afspraken en schoolregels.  

 

Contacten  
 Met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te winnen bij 

het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en gebreken aan 
gebouwen en inventaris;  

 Met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te 
verstrekken;  

 Met leerlingen over hun gedrag om hen tot de orde te roepen. 
 



Tot zover de beschrijving van de thans bij ABSA aanwezige functies. In onderstaand schema is een 
inventarisatie weergegeven van ABSA’s huidige [januari 2012]  functiebestand en de bijbehorende 
salarisschaal. 
   
 
 

 FuWa 
functie 

Taak 
binnen 
FuWa 
functie 

schaal Aantal  
 

opmerkingen 

Directeur/bestuurder x  DD 1  

directeur x  DC  
DB 

3 
2 

 

Adjunct 
Directeur 

X  AB 2  

Intern begeleider La  x La 5  

Intern Begeleider Lb  x Lb 3  
Leraar La x  La 95  

Leraar Lb x  Lb 16  
Vakleerkracht  Leraar La La 5  

leraarondersteuner x  7 2  
Onderwijsassistent x  4 7  

Klassenassistent X  3 1  

Lokaalassistent   1 2 ID functie 
Administratief 
Medewerker 

x  3 2  

Conciërge x  3 6  
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