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 Functie-informatie  
 Functienaam  Docent LB  
 Codering  001  
 Organisatie  Andreas College  
 Onderdeel  OP  
 Salarisschaal   10  
 Indelingsniveau  IVc  
 FUWASYS-advies   10 - IVc  
 Werkterrein  Onderwijsproces -> Docenten  
 Activiteiten  Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden  

  Overdragen van informatie en vaardigheden  
 Kenmerkscores  43343 43333 33 33  
 Somscore  45  
 Uitvoerder  M.L. Bos (SPO-gecertificeerd)  
 Datum  01-06-2004  
 FUWASYS-versie  2002.1.41  

 Verantwoording  

 Motivering  
 Op basis van het activiteitenprofiel werden als mogelijke hoofdgroepen II tot en met V aangegeven. Het  

FUWASYS inschalingsadvies salarisschaal  10 - IVc is tot stand gekomen op basis van onderstaande  

overwegingen.  
 De kenmerken waarop gescoord is, zijn genummerd van 1 tot en met 14 en de bijbehorende score uit het  

scoreprofiel staat tussen haakjes vermeld.  

 Werkzaamheden  

1. Het betreft minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse alternatieven,  

 ontwerpen, adviezen, programma's, e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband.  

 Voor het onderwijsleerproces worden nieuwe onderwijs- en/of lesprogramma's in teamverband  

 ontwikkeld. (4)  

2. Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid op een afgebakend werkgebied, 

dan   wel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van beleids-, of  

 ontwerpondersteunende werkzaamheden en/of het verzorgen van het onderwijsleerproces of 

theorie-   en praktijkinstructie. (3)  

3. De werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de medewerkers en/of leerlingen van de  

 eigen werkeenheid en het effect is tot op korte termijn (een jaar) merkbaar. (3)  

4. De aanpak van de werkzaamheden vereist inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties,  

 waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht. (4)  

5. Bij de werkzaamheden moet worden ingespeeld op onverwachte omstandigheden, technologische  

 ontwikkelingen, meervoudige leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, of verschuivingen in  

 (onderwijs)beleid. (3)  

 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  

6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er vrijheid om - na analyse (onderwijskundige)  

 benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. 

(4)  
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7. De beslissingen komen tot stand na interpretatie en beoordeling van niet duidelijk omlijnde  

 keuzefactoren. (3)  

8. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden  

 vastgesteld. (3)  

9. Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek  

 geformuleerde beleidslijnen/programma's zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk.  
  (3)  

10. Het betreft een beoordeling van producten, onderzoeksresultaten of adviezen op overeenstemming  

met gestelde normen, criteria of specificaties. (3)  Kennis en Vaardigheid  

11. Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis en ervaring van het vakgebied (hieronder wordt in  

 het voortgezet onderwijs ook verstaan de vakinhoudelijke en vakdidactische en pedagogische 

kennis   en ervaring), waarbij inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, 

economische of   juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein wordt vereist of zoals 

in het onderwijs   het geval is, inzicht in de diverse culturele achtergronden van de leerlingen. (3)  

12. Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden, dan wel  

 didactische, pedagogische, stimulerende, motiverende en sociale vaardigheden en  

 invoelingsvermogen ten aanzien van leerlingen. (3)  Contacten  

13. Bij de contacten is sprake van verschillende belangen. (3)  

14. Het verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van  

 beleid, onderwijsprogrammering of de werkwijzen bij te leveren diensten. (3)  

 Vergelijkbare functies  
 Op basis van de toegekende scores zijn de volgende voorbeeldfuncties in zwaarte vergelijkbaar. De mate  

van zwaarte-overeenkomst staat als percentage vermeld.  

 Werkzaamheden  

 20023414 Docent 100%  
 20023411 Docent 100%  
 20023415 Docent 88%  
 20023412 Docent 88%  
 20023417 Docent bovenbouw vwo 88%  

 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  

 20023421 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 100%  
 20023414 Docent 100%  
 20023411 Docent 100%  
 20023477 Logopedist 100%  
 20023436 Schoolmaatschappelijk werker 100%  

 Kennis en Vaardigheid  

 20023421 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 100%  
 20023414 Docent 100%  
 20023411 Docent 100%  
 20023424 Logopedist 100%  
 20023477 Logopedist 100%  

 Contacten  

 20023421 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 100%  

 FUWA-VO 2002.1.41  VOORBURG  

 20023411 Docent 100%  
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 20023424 Logopedist 100%  
 20023477 Logopedist 100%  
 20023422 Medewerker decanaat 100%  

 Alle kenmerken  

 Op basis van de toegekende scores zijn de volgende voorbeeldfuncties in zwaarte vergelijkbaar. De mate  

van zwaarte-overeenkomst staat als percentage vermeld. Tussen haakjes staat de salarisschaal en het  

indelingsniveau.  
 20023421 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 100% (10 - IVc)  
 20023411 Docent 100% (10 - IVc)  
 20023477 Logopedist 100% (10 - IVc)  
 20023423 Sociaal pedagogisch medewerker/remedial teacher 100% (10 - IVc)  

20023414 Docent 94% (10 - IVc)  

 Overzicht vergelijkbare scores  
 Functienaam  Werkzaamheden  Kader, bev. & vera. K & V  Cont.  

 Docent 100%  4  3  3  4  3  

 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding  4  3  3  3  3  

 (LOB) 100%  

 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding  3  3  

 (LOB) 100%  

 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding  

 (LOB) 100%  3  3  

 Toegekende scores  4  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  

 Decaan/adviseur loopbaanoriëntatie en -begeleiding  4  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  

 (LOB) 100%  

 Conclusie  
 Het FUWASYS-Advies  10 - IVc is overgenomen. De functie wordt dus op dit niveau gewaardeerd.  

 Functiebeschrijving  
 Context  
 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meer sectoren/locaties van het Andreas  

College. De onderwijsinstelling biedt onderwijs aan op vmbo en havo/vwo niveau.  

 Een sector/locatie bestaat uit meerdere teams en/of vaksecties. Het team of de vaksectie draagt  

de  
 verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire  

proces,  
 namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De  

sectoren/locaties leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de  

leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting.  

 De docent LB draagt zorg voor het onderwijs op het Andreas College, levert een bijdrage aan de  

ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de  

sector/locatie en/of de onderwijsinstelling en stuurt in voorkomende gevallen  

onderwijsondersteunend personeel aan.  
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 De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sector-/locatiedirecteuren, teamleideren, een  

aantal verschillende typen docenten en onderwijsondersteunend personeel.  

 Werkzaamheden  
 1. Draagt zorg voor het onderwijs door:  
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* het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces;  
* het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les-  

en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de  

lessen;  
* het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en  

andere delen van het curriculum;  
* het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen;  
* het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;  
* het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en  

beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het  

zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem.  
* het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen over resultaten en verzoeken om  

problemen te bespreken.  

 2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied door:  
* het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijsprogramma;  
* het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe  
 onderwijsprogramma's op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of  

als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen;  
* het participeren in werk- en projectgroepen van het team of de vaksectie binnen de  

sector/locatie betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het  

vakgebied.  

3. Draagt bij aan de activiteiten van de sector/locatie en/of de onderwijsinstelling door:  

* het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;  * het 

onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen.  

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

 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
 Verantwoording schuldig aan:  
- de docent LB legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over 

de  kwaliteit van het functioneren en de kwaliteit van het doceren, zoals aangegeven en 

vastgelegd  in het onderwijsprogramma voor wat betreft de bijdragen aan de ontwikkeling en 

vernieuwing  
 van het vakgebied en de uitvoering van de overige werkzaamheden;  

Kader:  
- de docent LB verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde schoolbeleid en de 

daarbij  vastgestelde onderwijsprogramma's die van belang zijn voor de uitvoering van het  

onderwijsleerproces;  
 Beslissingsbevoegdheid:  
- de docent LB neemt beslissingen bij de verzorging van afgeronde delen van het 

onderwijs, de  beoordeling van resultaten van leerlingen, de bepalingen van de inhoud van de 

bijdragen aan de  ontwikkeling van onderwijsprogramma's en leermiddelen.  
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 Kennis en vaardigheden  
- theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied;  
- kennis van didactische en pedagogische methoden en technieken;  
- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling;  
- inzicht in de inhoud en structuur van het voorafgaande- en het vervolgonderwijs;  
- vaardigheid in het motiveren van deelnemers en het opzetten van leerplannen;  
- vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;  
- vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken.  
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 Contacten  
- met leerlingen over studievoortgang en gedrag om te begeleiden, tot betere 

studieresultaten te  komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren;  
- met ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerling om daarover te 

overleggen;  - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving 

over leer- en  opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te 

stemmen;  - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten de eigen sector/locatie over  

onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen.  
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