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VOORWOORD
Dit functieboek bevat alle functies welke binnen Stichting LiemersNovum beschikbaar zijn. Deze zijn ingedeeld
in:
1 managementfuncties;
2 onderwijsgevend personeel;
3 onderwijsondersteunend personeel;
4 medewerkers bestuursbureau.
Dit functieboek is een optelsom van de functies die bij de rechtsvoorgangers van LiemersNovum aanwezig waren. Elke afzonderlijke school kan voor de invulling van de beschikbare formatie een keuze maken uit deze
functies. Indien gewenst en gemotiveerd kan een bovenschoolse functie ook op schoolniveau worden ingezet.
Het is niet mogelijk om andere functies dan vermeld in het functieboek te gebruiken. Een nieuwe functie zal
opgenomen moeten worden in het functieboek.
Artikel 5.5 van de cao PO 2016-2017 geeft aan dat jaarlijks voor 1 augustus het functieboek dient te worden
aangepast, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Hierbij dient rekening gehouden te worden met hetgeen in de cao in artikel 5.6 wordt vermeld over de functiemix.
De P(G)MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van de procedure van de invoering van het functieboek en hij
heeft instemmingsrecht over de keuzes die gemaakt worden inzake opnemen of laten vervallen van functies.
De P(G)MR heeft geen instemmingsrecht op de functiebeschrijvingen en waarderingen zelf. Dat is voorbehouden aan betreffende medewerker, de leidinggevende en de SPO gecertificeerd adviseur. Voor de P(G)MR is het
dan ook van belang dat zij weten wat de wijzigingen zijn, waarom die wijzigingen worden doorgevoerd en hoe
het nieuwe functiebouwwerk wordt ingevoerd.
Schooljaar 2018-2019 zullen de volgende functies geëvalueerd worden:
directeur – IKC-directeur – meerscholen directeur
unitleider – adjunct-directeur
intern begeleider (functie versus taak) – herziening functiebeschrijving
administratief medewerker (i.v.m. digitalisering van een aantal activiteiten)
Personeelsleden die menen dat hun (nieuwe) functie niet juist is gewaardeerd of van mening zijn dat de functiebeschrijving niet overeenkomt met de hun opgedragen taken, kunnen op grond van cao PO artikel 5.9 en
5.10 hier tegen bezwaar aantekenen. LiemersNovum is daartoe aangesloten bij de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl ). Bezwaren dienen binnen zes weken
na de toekenning van een functie ingediend te worden. Uitspraken van deze commissie zijn bindend voor zowel werkgever als werknemer.
De GMR van SPO De Liemers heeft in zijn vergadering van 16 mei 2018 dit functieboek behandeld waarbij de
personeelsgeleding van de GMR er mee heeft ingestemd.
De GMR van Stichting Proles en de MR van Stichting ABOL hebben nog een aantal vragen gesteld rondom de
procedure die gehanteerd is bij de totstandkoming van dit functieboek. Deze vragen worden na de zomervakantie van 2018 op de agenda gezet.
Het college van bestuur van LiemersNovum i.o. heeft 26 juni 2018 dit (voorlopige) functieboek vastgesteld
Zevenaar, 26 juni 2018
SPO De Liemers
Toon Geluk
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1

MANAGEMENTFUNCTIES

Managementfuncties zijn gesitueerd op de scholen:
FUNCTIE
1.1 Dit zijn directeuren in de schalen DC (> 400 leerlingen), DB (> 200 en < 400
leerlingen) en DA (< 200 leerlingen). De stichting heeft er voor gekozen alle directeuren conform deze normen te bezoldigen. Al deze functies zijn normfuncties.
1.2 Adjunct-directeur in schaal AB. Dit is een norm-functie
1.3 Unitleiders zijn – onder de eindverantwoordelijkheid van een directeur – verantwoordelijk voor een afdeling in de school of een schoollocatie. Met fuwasys
in 2009 door de AVS gevalideerd.

INSCHALING
schaal DA, DB, DC
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1.1

DIRECTEUR DC

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Directeur DC (> 400 leerlingen)
DC
Management -> Overig management
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
Coördinatie van activiteiten en processen

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De directeur levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum, 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 en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en
deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum door:
a) het volgen en analyseren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het
functioneren van de stichting, het vertalen hiervan in binnen het eigen mandaat passende acties en
het uitbrengen van advies hierover in het directeurenberaad.
2

Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school door:
a) het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;
b) het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);
c) het bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de
school;
d) het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;
e) het deelnemen aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en
werkprocessen;
f) het onderhouden van de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband;
g) het onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school;
h) het voeren van het overleg met de medezeggenschapsraad.

3

Ontwikkelt het beleid voor de school door:
a) het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs,
welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school;
b) het verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het
onderwijsbeleid binnen de school;
c) het realiseren van multidisciplinaire beleidsprojecten;
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d) het adviseren en informeren van het bestuur of de bestuurder over de jaarlijkse en meerjarenplannen
en programma's en het voorleggen van beleidsvoorstellen aan de bestuurder.
4

Verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces door:
a) het zorg dragen voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;
b) het zorg dragen voor de uitvoering van besluiten van het bestuur;
c) het binnen vastgestelde kaders en afspraken beslissen over toelating en verwijdering van leerlingen;
d) het op advies van specialisten beslissen over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en
specialisten.

5

Is belast met het personeelsmanagement door:
a) het leiding geven aan de medewerkers op de school;
b) het stimuleren en creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
c) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
d) het verantwoordelijk zijn voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;
e) het verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel voor de school;
f) het adviseren van het bestuur of de bestuurder over personele vraagstukken op de school;
g) het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.

6

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
c) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: de inhoud van de bijdrage aan het beleid van de stichting , 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;
b) kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders
van de instelling;
c) verantwoording: aan de bestuurder over de inhoudelijke bijdrage aan het beleid van de stichting , de
leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de
school, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
b) kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen;
c) inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
d) inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg
afspelen;
e) inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
f) adviesvaardigheden;
g) vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
h) vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;
i) vaardig in het aansturen van professionals.
CONTACTEN
a) met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen;
b) met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiekonderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;
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c) met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen;
d) met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen;
e) met deelnemers aan het directeurenberaad over op de inhoud van op de agenda staande onderwerpen
om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken.
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1.2

DIRECTEUR DB

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Directeur DB (tussen 200 en 400 leerlingen)
DB
Management -> Overig management
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
Coördinatie van activiteiten en processen

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De directeur levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum , 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 en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en
deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum door:
a) het volgen en analyseren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het
functioneren van de stichting, het vertalen hiervan in binnen het eigen mandaat passende acties en
het uitbrengen van advies hierover in het directeurenberaad.
2

Geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school door:
a) het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;
b) het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);
c) het bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de
school;
d) het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;
e) het deelnemen aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en
werkprocessen;
f) het onderhouden van de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband;
g) het onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school;
h) het voeren van het overleg met de medezeggenschapsraad.

3

Ontwikkelt het beleid voor de school door:
a) het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school;
b) het verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het
onderwijsbeleid binnen de school;
c) het realiseren van multidisciplinaire beleidsprojecten;
d) het adviseren en informeren van het bestuur of de bestuurder over de jaarlijkse en meerjarenplannen
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en programma's en het voorleggen van beleidsvoorstellen aan de bestuurder.
4

Verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces door:
a) het zorg dragen voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;
b) het zorg dragen voor de uitvoering van besluiten van het bestuur;
c) het binnen vastgestelde kaders en afspraken beslissen over toelating en verwijdering van leerlingen;
d) het op advies van specialisten beslissen over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en
specialisten.

5

Is belast met het personeelsmanagement door:
a) het leiding geven aan de medewerkers op de school;
b) het stimuleren en creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
c) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
d) het verantwoordelijk zijn voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;
e) het verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel voor de school;
f) het adviseren van het bestuur of de bestuurder over personele vraagstukken op de school;
g) het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.

6

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
c) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: de inhoud van de bijdrage aan het beleid van de stichting , 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;
b) kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders
van de instelling;
c) verantwoording: aan de bestuurder over de inhoudelijke bijdrage aan het beleid van de stichting , de
leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de
school, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
b) kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen;
c) inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
d) inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg
afspelen;
e) inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
f) adviesvaardigheden;
g) vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
h) vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;
i) vaardig in het aansturen van professionals.
CONTACTEN
a) met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen;
b) met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiekonderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;
c) met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen;
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d) met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen;
e) met deelnemers aan het directeurenberaad over op de inhoud van op de agenda staande onderwerpen
f) om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken.
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1.3

DIRECTEUR DA

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Directeur DA (< 200 leerlingen)
DA
Management -> Overig management
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
Coördinatie van activiteiten en processen

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De directeur levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum , 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 en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en
deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum door:
a) het volgen en analyseren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het
functioneren van de stichting, het vertalen hiervan in binnen het eigen mandaat passende acties en
het uitbrengen van advies hierover in het directeurenberaad.
2

Coördineert de onderwijsprocessen door:
a) het coördineren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;
b) het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);
c) het bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de
school;
d) het signaleren van (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert het bestuur over te
nemen maatregelen;
e) het onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school;
f) het voorbereiden van het overleg met de medezeggenschapsraad.

3

Verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces door:
a) het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de school en het adviseren van het bestuur hierover;
b) het zorg dragen voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;
c) het zorg dragen voor de uitvoering van besluiten van het bestuur;
d) het binnen vastgestelde kaders en afspraken beslissen over toelating en verwijdering van leerlingen;
e) het op advies van specialisten beslissen over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en
specialisten.
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4

Is belast met het personeelsmanagement door:
a) het leiding geven aan de medewerkers op de school;
b) het stimuleren en creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
c) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers en het adviseren van
het bestuur over te nemen rechtspositionele maatregelen;
d) het verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de personele zorg en het personeelsbeheer op de
school;
e) het verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel voor de school;
f) het adviseren van het bestuur over personele vraagstukken op de school.

5

Verzorgt het onderwijs en de leerlingbegeleiding door:
a) het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten;
b) het geven van les en begeleiden van leerlingen;
c) het hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en
opvoedingsdoelen;
d) het creëren van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
e) het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
f) het structureren en coördineren van activiteiten van leerlingen en het organiseren en plannen van activiteiten in homogene en heterogene groepen inclusief subgroepen;
g) het nakijken van onderwijsactiviteiten en het corrigeren hiervan;
h) het in de les inspelen op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,
gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
i) het registreren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en het op basis daarvan opstellen van (complexe) individuele ondersteuningsplannen plannen;
j) het signaleren van (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en het stellen van een diagnose;
k) het begeleiden van leerlingen zoals voorzien in het schoolondersteuningsplan;
l) het coördineren van de leerlingenzorg in de school;
m) het bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
n) he bijhouden van het leerling-dossier;
o) het geven van voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in
het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;
p) het deelnemen aan teamvergaderingen;
q) het onderhouden van contacten met de ouderraad.

6

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
c) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: de bijdrage aan het beleid van de stichting , het coördineren van het onderwijs en de
leerlingenzorg op de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het geven van les en leerlingbegeleiding;
b) kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de specifieke beleidskaders van de instelling;
c) verantwoording: aan de bestuurder over de inhoudelijke bijdrage aan het beleid van de stichting , de
coördinatie van de onderwijsprocessen in de school, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement, de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
b) inzicht in het functioneren van de organisatie;
c) inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg
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d)
e)
f)
g)

afspelen;
adviesvaardigheden;
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
a) met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen;
b) met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiekonderwijskundige ontwikkelingen om overleg te voeren en af te stemmen;
c) met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;
d) met hulpverleners/specialisten (bijv. SBO/SO) over de problematiek van leerlingen om af te stemmen
en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen;
e) met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
f) met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
g) met deelnemers aan het directeurenberaad over op de inhoud van op de agenda staande onderwerpen om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken.
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1.4

ADJUNCT-DIRECTEUR

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
somscore
Werkterrein
Activiteiten

adjunct-directeur
AB
43343 43333 33 43
Management -> Overig management
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
Coördinatie van activiteiten en processen

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De adjunct-directeur levert een bijdrage aan het beleid van LiemersNovum, ondersteunt de directeur, levert
een bijdrage aan het onderwijs en de organisatie van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces
en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering
a) levert bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs van de school;
b) draagt bij aan het optimaliseren van leerprocessen, methoden en technieken;
c) zet mede de pedagogische koers uit en bewaakt het pedagogisch klimaat;
d) levert bijdragen aan en/of coördineert het zorgbeleid;
e) levert bijdragen aan het zakelijk beleid van de school zoals het opstellen van (delen van) de schoolbegroting en het jaarverslag;
f) bewaakt (een deel van) het schoolbudget;
g) stelt (delen van) het schoolplan en de schoolgids op;
h) levert bijdragen aan de informatievoorziening, rapportages e.d. ten behoeve van het bestuur, de ouders, de inspectie e.d.;
i) levert bijdragen aan het personeelsbeleid b.v. bij het opstellen van het scholingsplan.
2

operationeel management
a) adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van uitvoering van de werkprocessen op de school;
b) begeleidt en coacht (een deel van) de medewerkers van de school;
c) voert (delen) van de gesprekscyclus uit;
d) stuurt, organiseert en/of coördineert diverse werkprocessen op het gebied van onderwijs, leerlingzorg en/of de bedrijfsvoering;
e) bewaakt (mede) de kwaliteit van het onderwijs;
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f)

adviseert de directeur over toelating en verwijdering van leerlingen alsmede over het doorverwijzen
naar en inschakelen van hulpinstanties en specialisten;
g) onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen;
h) vervangt de directeur bij afwezigheid.
KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) De adjunct-directeur beslist over/bij de beleidsbijdragen en bij het aansturen, organiseren en/of coördineren van diverse werkprocessen op het gebied van onderwijs, leerlingzorg en/of de bedrijfsvoering.
b) De aanpak en het beleid is vastgelegd in de onderwijswet- en regelgeving alsmede het beleid van de
directeur en het bestuur.
c) De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van de adviezen en de
beleidsondersteuning en het operationele management.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) theoretische en praktisch kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs;
b) kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
c) inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
d) inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
e) vaardigheid in het aansturen van professionals;
f) adviesvaardigheden.
CONTACTEN
a) met ouders/verzorgers (al dan niet in het bijzijn van de leerkracht) om de ontwikkeling en voortgang
van de leerlingen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en
af te stemmen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
b) met de directeur om verantwoording af te leggen, beleid en uitvoering af te stemmen, en knelpunten te bespreken;
c) met de directeur en collega’s om tot afstemming te komen over (operationele) doelstellingen, voorzetten en ideeën voor veranderingen te geven en te bespreken en over de uitvoering van het beleid;
d) met ouders, personeel en andere betrokkenen om hen te overtuigen van de noodzaak van onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, methoden en onderwijsvernieuwing;
e) met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over gezamenlijke knelpunten, aanpak, maatregelen en operationele zaken om de belangen van de school te
behartigen e.d.;
f) met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen.
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1.5

UNITLEIDER

Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Unitleider
LB
Onderwijsproces -> Leraren
Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden
Overdragen van informatie en vaardigheden

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De unitleider levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de school, coördineert de uitvoering van de
taakstelling binnen de unit, levert, indien van toepassing binnen de school, een bijdrage aan de ontwikkeling
van een toegewezen portefeuille (bijvoorbeeld rekenen, taal, zorg, onderwijsachterstanden, personeel of financiën), draagt zorg voor onderwijs en leerlingbegeleiding, geeft functioneel leiding aan een team van groepsleerkrachten en/of onderwijsondersteunend en/of onderwijsbegeleidend personeel en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de school door:
a) het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van de verschillende activiteiten;
b) het analyseren van de activiteiten en resultaten binnen de unit en het op basis hiervan leveren van
bijdragen aan de ontwikkeling en verzorging van nieuwe (onderwijs)programma's en (les)methoden;
c) het vertalen van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen, leeractiviteiten en inhoudelijke specialismen;
d) het geven van vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, het doen van voorstellen voor
nieuwe lesmethoden en programma's en het zorg dragen voor de implementatie daarvan.
2

Coördineert de uitvoering van de taakstelling binnen de unit door:
a) het opstellen van uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de unit beschreven staan;
b) het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijs- of begeleidingsuitvoering (bijvoorbeeld ziekte van een personeelslid);
c) het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactische klimaat binnen de unit;
d) het organiseren van de personele invulling van het onderwijsproces en de leerlingbegeleiding;
e) het overleggen met groepsleerkrachten, ouders en directie over zaken die de leerlingbegeleiding betreffen;
f) het initiëren en coördineren van werkgroepen om activiteiten of opdrachten vorm en inhoud te geven;
g) het (mede) zorg dragen voor de afstemming van doelstellingen en activiteiten binnen de unit en tussen de units en het voeren van overleg hierover met directeuren en collega-unitleiders.
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3

Levert, indien van toepassing binnen de school, een bijdrage aan de ontwikkeling van een toegewezen
portefeuille (bijvoorbeeld rekenen, taal, zorg, onderwijsachterstanden, personeel of financiën) door:
a) het signaleren van externe en interne ontwikkelingen op het terrein van de portefeuille;
b) het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het terrein
van de portefeuille;
c) het adviseren en informeren van de directeur over ontwikkelingen en knelpunten;
d) het doen van voorstellen aan de directeur over het oplossen van knelpunten;
e) het optreden als inhoudelijk klankbord ten aanzien van de portefeuille en het begeleiden en adviseren
van collega's;
f) het opstellen van uitvoeringsplannen en het leveren van een bijdrage aan de implementatie van de
uitvoering;
g) het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van gecomplementeerd beleid.

4

Draagt zorg voor onderwijs en leerlingbegeleiding door:
a) het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten;
b) het geven van les en het begeleiden van leerlingen;
c) het hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en
opvoedingsdoelen;
d) het creëren van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
e) het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
f) het structureren en coördineren van activiteiten van leerlingen en organiseert en het plannen van activiteiten in homogene en heterogene groepen inclusief subgroepen;
g) het nakijken van onderwijsactiviteiten na en het corrigeren hiervan.
h) het in de les inspelen op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,
gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
i) het registreren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en het op basis daarvan opstellen van complexe individuele ondersteuningsplannen;
j) het signaleren van (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en het stellen van een diagnose;
k) het begeleiden van leerlingen zoals voorzien in het schoolondersteuningsplan;
l) het coördineren van de leerlingenzorg in de school;
m) het bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
n) het bijhouden van het leerling-dossier;
o) het geven van voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in
het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;
p) het deelnemen aan teamvergaderingen;
q) het onderhouden van contacten met de ouderraad.

5

Geeft functioneel leiding aan een team van groepsleerkrachten en/of onderwijsondersteunend en/onderwijsbegeleidend personeel door:
a) het stimuleren en coachen van de medewerkers binnen de unit;
b) het begeleiden van startende leraren en collega's bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing
en ontwikkeling;
c) het begeleiden van collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) individuele ondersteuningsplannen;
d) het voeren van functionerings- en ontwikkelgesprekken;
e) het adviseren van de directeur over de benodigde vormen van opleiding en training van de medewerkers;
f) het mede zorg dragen voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
g) het toezien op de naleving van afspraken;
h) het adviseren van de directeur over de uitvoering van het beloningsbeleid en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen;
i) het leveren van een bijdrage aan het personeelsbeleid van de school inclusief de uitvoeringsplannen.

6

Draagt zorg voor de (eigen) professionele ontwikkeling en deskundigheid door:
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a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
c) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.
KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: het doen van (beleids)voorstellen, de coördinatie van de uitvoering van de taakstelling
binnen de unit, de wijze waarop het onderwijs en de leerlingbegeleiding wordt verzorgd en de wijze
van leidinggeven;
b) kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en het vastgestelde
beleid van de school;
c) verantwoording aan: de directeur over de kwaliteit van de bijdragen aan de beleidsontwikkeling, de,
indien van toepassing, bijdrage aan de ontwikkeling van een toegewezen portefeuille, de coördinatie
van de werkprocessen, de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, de wijze van leidinggeven en
de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) theoretische en praktische kennis van de (onderwijskundige) ontwikkelingen binnen het primair onderwijs;
b) theoretisch en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
c) kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen;
d) kennis van didactische methoden en technieken;
e) inzicht in de organisatie en werkwijze van de instelling;
f) vaardig in het toepassen van theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis;
g) vaardig in het onderhouden van contacten en het omgaan met conflictsituaties;
h) vaardig in het geven van adviezen;
i) vaardig in het aansturen van en coachend leidinggeven aan professionals;
j) vaardig in het vertalen van de situatie in de unit naar beleidsimplicaties.
CONTACTEN
a) met de directeur over de bijdrage aan (beleids)advisering en de wijze waarop de werkzaamheden binnen de unit worden gecoördineerd om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken;
b) met groepsleerkrachten, onderwijsondersteunend en onderwijsbegeleidend personeel over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen, adviezen te verstrekken en hen aan te sturen;
c) met deelnemers aan werkgroepen over de onderwerpen die worden behandeld om informatie uit te
wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
d) met collega unitleiders over de afstemming van doelstellingen en activiteiten om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
e) met leerlingen en ouders/verzorgers over onderwijs en leerlingbegeleiding om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
f) met deelnemers aan teamvergaderingen over de op de agenda staande onderwerpen om informatie
uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
g) met leden van de ouderraad om informatie uit te wisselen en adviezen te geven.
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2

ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL

Op de scholen zijn de volgende onderwijsgevende functies aanwezig:
FUNCTIE
2.1 Intern begeleider. Deze functie is in 2011 gewaardeerd via fuwasys
2.2 Senior leraar basisonderwijs
2.3 Leraar basisonderwijs

INSCHALING
schaal LB
schaal LB
schaal LA
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2.1

INTERN BEGELEIDER

FUNCTIE-INFORMATIE
Taaknaam
Intern begeleider
Salarisschaal
LB
Werkterrein
Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding
Activiteiten
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
Coördinatie van activiteiten en processen
CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De intern begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschoolse) onderwijs- en zorgbeleid,
coördineert en voert het zorgbeleid in de school uit, begeleidt en coacht leraren, verzorgt incidenteel lesgevende taken en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschoolse) onderwijs- en zorgbeleid door:
a) het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis
daarvan didactische leerlijnen uit;
b) het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan
leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en verzorging van nieuwe onderwijsprogramma’s;
c) het adviseren van de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het
bovenschoolse zorgbeleid;
d) het adviseren van de directeur over het handelingsgericht en opbrengstgericht werken;
e) het adviseren van de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;
f) het vertegenwoordigen van de school in intern en extern overleg over zorgbeleid;
g) het opstellen van het schoolspecifieke ondersteuningsplan;
h) het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in
het samenwerkingsverband.
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2

Coördineert en voert het zorgbeleid binnen één of meerdere scholen uit door:
a) het zorg dragen voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het
schoolondersteuningsplan;
b) het zorg dragen voor de opzet en uitwerking van het handelingsgericht en opbrengstgericht werken;
c) het, op basis van het zorgbeleid, opstellen van de jaarlijkse toetskalender, het bewaken van de uitvoering en het verzamelen van toetsgegevens en/of groepsoverzichten;
d) het organiseren van onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen en het zorgen voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen;
e) het ontwikkelen van procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en het bewaken ervan;
f) het voorzitten van leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg, het voorbereiden
van de bijeenkomsten en het organiseren en deelnemen aan overig intern en extern overleg m.b.t.
zorgleerlingen;
g) het coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;
h) het coördineren van activiteiten m.b.t. schoolverlaters en het bewaken van de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs;
i) het coördineren van de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs.
j) het onderhouden van contacten met hulpinstanties, jeugdzorg, specialisten, andere onderwijsinstellingen, (V)SO en SBO;
k) het optreden als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme;
l) het coördineren en begeleiden van de rugzakleerlingen.

3

Begeleidt en coacht leraren door:
a) het overdragen van kennis over leerlingenzorg;
b) het ondersteunen bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;
c) het adviseren over zorgleerlingen, didactische vragen e.d. en het organiseren van collegiale consultatie;
d) het aansturen van de remedial teacher en de intern begeleider LA;
e) het begeleiden en coachen bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het
opstellen en uitvoeren van individuele ondersteuningsplannen en het bewaken van het vervolg
daarop, bij het richting geven aan het onderwijs op basis van de resultaten van de leerlingen en bij het
afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren;
f) het begeleiden en coachen bij het richting geven van het onderwijs op basis van de resultaten van de
leerlingen;
g) het onderhouden van contacten met hulpinstanties, jeugdzorg, specialisten, andere onderwijsinstellingen, (V)SO, SBO en ouders/verzorgers van zorgleerlingen;
h) het begeleiden en coachen in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van
observatieformulieren;
i) het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven over de onderwijsaanpak van een zorgleerling;
j) het ondersteunen in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.
k) het optreden als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme.
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4

Verzorgt incidenteel lesgevende taken door:
a) het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten;
b) het geven van les aan leerlingen;
c) het hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en
opvoedingsdoelen van de school;
d) het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
e) het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
f) het structureren en coördineren van activiteiten van de leerlingen;
g) het organiseren en plannen van activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;
h) het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten van leerlingen;
i) het, in de les, inspelen op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
j) het registeren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en het, op basis daarvan, opstellen van individuele ondersteuningsplannen;
k) het signaleren van (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en het stellen van een diagnose;
l) het begeleiden van individuele leerlingen aan de hand van individuele ondersteuningsplannen;
m) het coördineren van de leerlingenzorg;
n) het begeleiden van leerlingen op basis van het schoolondersteuningsplan;
o) het bespreken van probleemleerlingen met de intern begeleider LA en/of de directeur;
p) het begeleiden van de onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
q) het bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
r) het bijhouden van het leerling-dossier;
s) het geven van voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in
het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;
t) het deelnemen aan teamvergaderingen;
u) het organiseren van overige schoolactiviteiten en het uitvoeren ervan;
v) het onderhouden van contacten met de ouderraad.

5

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid door:
d) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
e) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
f) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerling-besprekingen en
het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschoolse en
schoolspecifieke ondersteuningsplan, de inhoud van adviezen, de wijze waarop het zorgbeleid in de
school/scholen wordt gecoördineerd en uitgevoerd en de begeleiding en coaching van leraren;
b) kader: het schoolondersteuningsplan en beleidslijnen c.q. het zorgbeleid van de school;
c) verantwoording: aan de directeur voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling
van het (bovenschoolse) onderwijs- en zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in
de school/scholen, de begeleiding en coaching van leraren, het incidenteel verzorgen van de lesgevende taak en de professionalisering.
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KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
b) kennis van ontwikkelingen inzake onderwijs en zorgverbreding;
c) inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de instelling;
d) vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren;
e) vaardigheid in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het
op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
f) vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;
g) vaardigheid in het motiveren van anderen;
h) vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.
CONTACTEN
a) met de directeur over het (bovenschoolse) onderwijs- en zorgbeleid en de wijze waarop dit in de
school/scholen wordt gecoördineerd en uitgevoerd en probleemleerlingen om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken;
b) met betrokkenen bij intern en extern overleg over zorgbeleid over op de agenda staande onderwerpen om informatie uit te wisselen en adviezen te verstrekken;
c) met betrokkenen binnen het samenwerkingsverband over de evaluatie van het zorgbeleid om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
d) met zorgleerlingen en hun ouders/verzorgers over leerlingenzorg om informatie uit te wisselen, tot
afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
e) met deelnemers aan leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en overig intern
en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en
adviezen te verstrekken;
f) met hulpinstanties, jeugdzorg, specialisten, andere onderwijsinstellingen, (V)SO en SBO over het zorgbeleid;
g) met leraren over begeleiding en coaching op het gebied van leerlingenzorg om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken;
h) met de remedial teacher en de intern begeleider over leerlingenzorg om informatie uit te wisselen, tot
afstemming te komen, adviezen te verstrekken en hen aan te sturen;
i) met stagiaires over begeleiding in de eigen les/groep om informatie uit te wisselen, tot afstemming te
komen, adviezen te verstrekken en hen aan te sturen;
j) met leden van de ouderraad over de lesgevende taak om informatie uit te wisselen en adviezen te
verstrekken.
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2.2

SENIOR LERAAR BASISONDERWIJS

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Senior leraar basisonderwijs
Salarisschaal
LB
Indelingsniveau
IVc
Werkterrein
Onderwijsproces -> Leraren
Activiteiten
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
Overdragen van informatie en vaardigheden
Kenmerkscores
43343 43333 33 43
Somscore
46
Versie
2002.1.51
CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De senior leraar basisonderwijs geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, vervult de senior rol, levert een bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.
WERKZAAMHEDEN
1 Onderwijs en leerlingbegeleiding.
a) bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
b) geeft les en begeleidt leerlingen;
c) hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen;
d) creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
e) stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
f) structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;
g) kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;
h) speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
i) signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose, biedt zelf hulp of
treedt in contact met de desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele
leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften, aan de hand van individuele ondersteuningsplannen;
j) begeleidt leerlingen zoals voorzien in het schoolondersteuningsplan;
k) coördineert de leerlingenzorg in de school;
l) bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
m) houdt het leerlingdossier bij;
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n) geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader
van het bevorderen van hun deskundigheid;
o) neemt deel aan teamvergaderingen;
p) organiseert schoolactiviteiten en voert deze uit;
q) onderhoudt contacten met de ouderraad.
2

Seniorrol
a) registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt complexe individuele
ondersteuningsplannen op;
b) onderhoudt contacten met collega leraren in verband met collegiale consultatie;
c) onderhoudt contacten met hulpinstanties, jeugdzorg, specialisten, andere onderwijsinstellingen,
(V)SO en SBO;
d) begeleidt (aanstaande) leraren en collega's bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling;
e) begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van
complexe individuele ondersteuningsplannen plannen;
f) treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme.

3

Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling.
a) levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover;
b) signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's;
c) formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor
één of meerdere leerjaren;
d) vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en
milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n);
e) geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan;
f) draagt bij aan de pedagogische koers, zet deze in teamverband uit en verwerkt de koers in onderwijsprogramma's.

4

Professionalisering:
a) houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
b) neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
c) houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van collega's bij het opstellen
van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van complexe individuele ondersteuningsplannen, het initiëren van de pedagogische koers, 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 deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.
b) Kader: onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de
school.
c) 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 schoolorganisatie en van de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
b) kennis van de leerstof;
c) inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school;
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d)
e)
f)
g)

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
a) met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;
b) met ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten over leer- en gedragsproblemen van leerlingen om moeilijk bespreekbare onderwerpen en knelpunten te bespreken en tot overleg en afstemming over oplossingsrichtingen te komen en om begeleiding, opvang en plaatsing te regelen;
c) met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
d) met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
e) met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren.
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2.3

LERAAR BASISONDERWIJS

FUNCTIE-INFORMATIE
Codering
20062123
Functienaam
Leraar basisonderwijs
Salarisschaal
LA
Indelingsniveau
IVb
Werkterrein
Onderwijsproces -> Leraren
Activiteiten
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
Overdragen van informatie en vaardigheden
Kenmerkscores
33333 33333 33 33
Somscore
42
Versie
2002.1.51
CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
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
1 Onderwijs en leerlingbegeleiding
a) bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
b) geeft les aan en begeleidt leerlingen;
c) hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school;
d) creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
e) stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
f) structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;
g) kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;
h) speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;
i) registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan individuele ondersteuningsplannen op;
j) signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose;
k) begeleidt individuele leerlingen aan de hand van individuele ondersteuningsplannen;
l) coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep;
m) begeleidt leerlingen op basis van het schoolondersteuningsplan;
n) bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur;
o) begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep;
p) bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;
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q) houdt het leerlingdossier bij;
r) geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader
van het bevorderen van hun deskundigheid;
s) neemt deel aan teamvergaderingen;
t) organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit;
u) onderhoudt contacten met de ouderraad.
2

Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling
a) draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang
en voor één of meerdere leerjaren;
b) vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en
milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;
c) doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's;
d) zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3

Professionalisering
a) houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
b) neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
c) houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) 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.
b) Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van
de school.
c) 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
a) theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
b) kennis van de leerstof;
c) inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;
d) inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties);
e) invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
f) vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
g) communicatieve vaardigheden.
CONTACTEN
a) met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;
b) met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
c) met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
d) met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie;
e) met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen.
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3

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Aan onderwijsondersteunend personeel zijn de volgende functies onderscheiden:
FUNCTIE
3.1 lerarenondersteuner
3.2 senior administratief medewerker
3.3 administratief medewerker
3.4 onderwijsassistent
3.5 onderhoudsmedewerker / conciërge
3.6 schoonmaker
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3.1

LERARENONDERSTEUNER

Functie-informatie
Functienaam
Codering
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Uitvoerder
Datum
FUWASYS-versie

Leraarondersteuner
VSWO VB functie
7
Onderwijsproces -> Instructie en assistentie
Overdragen van informatie en vaardigheden
32232 33223 33 22
35
beheerder
15-01-2008
2002.1.51

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
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
1 Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding .
a) voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen;
b) draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
c) stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen;
d) structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene en heterogene groepen,
inclusief subgroepen;
e) kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen;
f) 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;
g) signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar;
h) begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van individuele ondersteuningsplannen en zoals voorzien in het schoolondersteuningsplan;
i) houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar;
j) assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders tijdens de ouderavonden.
2 Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding.
a) bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
b) kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten
aansluitend op de leerdoelen;
c) denkt mee over les- en opvoedingsdoelen;
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d) 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;
e) doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal.
3 Professionalisering.
a) houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.
KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) 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.
b) Kader: werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- en ondersteuningsplannen.
c) 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
a) theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
b) kennis van de leerstof;
c) inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
d) invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
e) vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
CONTACTEN
a) met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen;
b) 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;
c) met ouders over de ontwikkeling van de leerling tijdens ouderavonden ter assistentie van de leraar om
informatie uit te wisselen;
d) met collega lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie.
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3.2

SENIOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Senior Administratief Medewerker
5
Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning
Bewerken van gegevens

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De senior administratief medewerker biedt administratieve ondersteuning, verricht financieel/cijfermatige
werkzaamheden, verricht balie en loketactiviteiten en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en
deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Biedt administratieve ondersteuning door:
a) het behandelen van ingekomen en uitgaande post;
b) het administratief voorbereiden van vergaderingen en besprekingen (het verzamelen en verzenden
van vergaderstukken en het regelen van vergaderruimte);
c) het doen van schriftelijke mededelingen en/of opvragen van informatie;
d) het typen en uitwerken van aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten en het
daarbij controleren van de lay-out en het taalgebruik;
e) het notuleren van vergaderingen en het uitwerken van de notulen;
f) het, naar onderwerp of project, aanleggen van werkdossiers en het bijhouden van werkdossiers (verslagen, brieven e.d.);
g) het, op aanwijzing, verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten;
h) het verwerken/muteren van diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie.
2

Verricht financieel/cijfermatige werkzaamheden door:
a) het opstellen van cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen;
b) het beheren van het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren;
c) het voorbereiden van documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt.

3

Verricht balie- en loketactiviteiten door:
a) het mondeling (telefonisch) verstrekken van inlichtingen aan ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en leidinggevenden over algemene administratieve aangelegenheden.

4

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
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c)

het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het opstellen van cijferoverzichten
ten behoeve van statistische bewerkingen, het beheer van het NAW-bestand, het verstrekken van
mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en leidinggevenden over algemene administratieve aangelegenheden;
b) kader: werkafspraken en administratieve voorschriften;
c) verantwoording: aan de direct leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de
administratief ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden, van balie- en loketactiviteiten en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures;
b) kennis van de Nederlandse spelling en grammatica;
c) kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften;
d) kennis van de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's;
e) inzicht in de organisatie en werkwijze van de instelling;
f) vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema's, grafieken e.d.;
g) vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden.
CONTACTEN
a) met medewerkers en leidinggevenden van de school over het bieden van administratieve ondersteuning en algemene administratieve aangelegenheden om informatie uit te wisselen;
b) met ouders/verzorgers en leerlingen over algemene administratieve aangelegenheden om informatie
te verstrekken.
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3.3

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Administratief Medewerker
4
Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning
Bewerken van gegevens

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De administratief medewerker biedt administratieve ondersteuning, verricht financieel/cijfermatige werkzaamheden, verricht balie en loketactiviteiten en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Biedt administratieve ondersteuning door:
a) het behandelen van ingekomen en uitgaande post;
b) het, op aanwijzing, administratief voorbereiden van vergaderingen en besprekingen (het verzamelen en
verzenden van vergaderstukken en het regelen van vergaderruimte);
c) het, op basis van inhoudelijke aanwijzingen, doen van schriftelijke mededelingen en/of opvragen van
informatie;
d) het typen en uitwerken van aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten en het
daarbij controleren van de lay-out en het taalgebruik;
e) het notuleren van vergaderingen en het uitwerken van de notulen;
f) het, naar onderwerp of project, aanleggen van werkdossiers en het bijhouden van werkdossiers (verslagen, brieven e.d.);
g) het, op aanwijzing, verwerken van administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten;
h) het, op aanwijzing, verwerken/muteren van diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie.
2

Verricht financieel/cijfermatige werkzaamheden door:
a) het, op aanwijzing, opstellen van cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen;
b) het beheren van het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren;
c) het, op aanwijzing, voorbereiden van documenten die door het administratiekantoor moeten worden
verwerkt.

3

Verricht balie- en loketactiviteiten door:
a) het mondeling (telefonisch) verstrekken van inlichtingen aan ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en leidinggevenden over algemene administratieve aangelegenheden.

5

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
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c)

het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het beheer van het NAW-bestand,
het verstrekken van mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en leidinggevenden over algemene administratieve aangelegenheden;
b) kader: werkafspraken en administratieve voorschriften;
c) verantwoording: aan de direct leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de administratief ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden, van balieen loketactiviteiten en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures;
b) kennis van de Nederlandse spelling en grammatica;
c) kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften;
d) kennis van de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's;
e) inzicht in de organisatie en werkwijze van de instelling;
f) vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema's, grafieken
e.d.;
g) vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden.
CONTACTEN
a) met medewerkers en leidinggevenden van de school over het bieden van administratieve ondersteuning en algemene administratieve aangelegenheden om informatie uit te wisselen;
b) met ouders/verzorgers en leerlingen over algemene administratieve aangelegenheden om informatie
te verstrekken.
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3.4

ONDERWIJSASSISTENT

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

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

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De onderwijsassistent ondersteunt de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en
neemt deel aan professionalisering.
WERKZAAMHEDEN
1 Ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijs
inhoudelijke taken door:
a) begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar
instructie hebben ontvangen;
b) begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tandenpoetsen e.d.;
c) inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
d) houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag;
e) helpt leerlingen bij expressieactiviteiten;
f) assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken;
g) ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen;
h) begeleidt individuele leerlingen bij niveaulezen;
i) helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum;
j) begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces;
k) surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen;
l) signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar/senior leraar;
m) helpt bij de uitvoering van individuele ondersteuningsplannen voor leerlingen;
n) rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar/senior leraar.
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2

Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement door:
a) richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op;
b) vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten;
c) maakt het lesmateriaal gereed;
d) controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar;
e) levert een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens;
f) vult voorraden aan;
g) assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.

3

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

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) 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 deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten;
b) kader: werkafspraken over de ondersteunende taken;
c) verantwoording: functioneel aan de leraar/senior leraar en hiërarchisch aan de directeur over de 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 en van deelname aan de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen (bijvoorbeeld tellen
bij rekenen);
b) bekendheid met groepsprocessen;
c) bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen;
d) vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen;
e) vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang;
f) vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden.
CONTACTEN
a) met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden;
b) met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie
door te geven;
c) met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van
afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken;
d) met ouders/verzorgers over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om
informatie te geven.
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3.5

ONDERHOUDSMEDEWERKER / CONCIËRGE

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten

Onderhoudsmedewerker/Conciërge
4
Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken
Verlenen van hand- en spandiensten
Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De onderhoudsmedewerker/conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en),
terreinen, installaties, apparatuur en inventaris van de stichting en verricht conciërgetaken op school en draagt
zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid.
WERKZAAMHEDEN
1 Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), terreinen, installaties, apparatuur
en inventaris van de stichting door:
a) het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris;
b) het opsporen van storingen in installaties en apparatuur, het zelfstandig opheffen hiervan of het hiertoe inschakelen van derden en het toezien op de door hen verrichte reparaties c.q. het gepleegd onderhoud;
c) het doen van voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties;
d) het repareren van vernielingen of het aandragen van oplossingen voor aangebrachte vernielingen;
e) het verrichten van eenvoudige timmer- en schilderwerkzaamheden;
f) het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden en dergelijke;
g) het omleggen van elektrische leidingen, het aanleggen van extra stopcontacten e.d.;
h) het vastleggen van administratieve gegevens, samenhangend met de te verrichten technische taken;
i) het verstrekken van informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden.
2

Verricht conciërgetaken op school door:
a) het verrichten van receptietaken als telefoonbediening, waaronder het verstrekken van eenvoudige
informatie, het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers en het vastleggen van afspraken;
b) het aannemen van meldingen van ziekte van leerlingen, het noteren van absenten, te laat komen e.d.;
c) het uitvoeren van inkoopopdrachten;
d) het ophalen en wegbrengen van post;
e) het kopiëren van lesmateriaal;
f) het signaleren van schoon te maken onderdelen;
g) het aansturen van schoonmaakmedewerkers;
h) het houden van toezicht op de toegankelijkheid van vluchtwegen en kluisjes en op het vrijhouden van
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
3

vluchtwegen;
het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen);
het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV;
het ondersteunen van ouderavonden e.d.;
het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform gemaakte afspraken;
het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende;
het begeleiden van geschorste leerlingen;
het toezien op de uitvoering van strafmaatregelen waarvoor de conciërge wordt ingeschakeld.

Draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid, door:
a) het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
b) het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
c) het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) beslist bij/over: het zelfstandig opheffen van storingen of het hiertoe inschakelen van derden, de inhoud van voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties, het verstrekken
van informatie, het aansturen van schoonmaakmedewerkers, het houden van toezicht en het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform gemaakte afspraken;
b) kader: regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften;
c) verantwoording: aan de stafmedewerker financiën en huisvesting over de tijdigheid en zorgvuldigheid
van de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), terreinen, installaties, apparatuur en inventaris, van de conciërgetaken op school en de professionalisering.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) praktische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties van apparaten,
installaties en gebouwen;
b) praktische kennis van het lezen van gebruiksaanwijzingen van apparaten en installaties;
c) kennis van EHBO, BHV;
d) inzicht in de werking van apparaten en installaties;
e) inzicht in de organisatie en werkwijze van de instelling;
f) vaardigheid in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van
kleine verbouwingen;
g) vaardigheid in het uitvoeren van routinematige controlewerkzaamheden;
h) vaardigheid in het omgaan met leerlingen;
i) vaardigheid in het optreden bij ordeverstoringen;
j) vaardigheid in het aansturen van schoonmaakmedewerkers.
CONTACTEN
a) met gebruikers van het gebouw/de gebouwen over onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
gebouw(en), terreinen, installaties, apparatuur en inventaris en over het gebruik ervan om informatie
uit te wisselen;
b) met derden over het toezien op de door hen verrichte reparaties c.q. het gepleegde onderhoud om
informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
c) met bellers over de inhoud van eenvoudige informatie om informatie uit te wisselen;
d) met bezoekers over doorverwijzing om informatie uit te wisselen;
e) met leveranciers over inkoopopdrachten om informatie uit te wisselen;
f) met de schoonmaakmedewerkers over schoonmaakwerkzaamheden om informatie uit te wisselen en
tot afstemming te komen;
g) met leerlingen over conflictsituaties, de begeleiding bij schorsing en de uitvoering van strafmatregelen
om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
h) met de leidinggevende over ongewenst gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen.
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3.6

SCHOONMAKER

Functie-informatie
Functienaam
Codering
Salarisschaal
Indelingsniveau
FUWASYS-advies
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Uitvoerder
Datum
FUWASYS-versie

schoonmaker
VSWO VB functie
1
Ia
1 - Ia
Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken
Verlenen van hand- en spandiensten
12111 11112 11 11
16
beheerder
29-06-2006
2002.1.51

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
Op de scholen zijn een directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeelsleden
werkzaam.
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.
De medewerker schoonmaak houdt het afgesproken deel van het gebouw schoon conform schoonmaakplan,
houdt de toiletbenodigdheden op peil en signaleert wanneer de voorraad toiletartikelen en schoonmaakmiddelen opraakt.
WERKZAAMHEDEN
1 Schoonhouden van het afgesproken deel van het gebouw schoon conform het schoonmaakplan.
a) zuigt, dweilt en zet vloeren in de was;
b) reinigt schoolborden;
c) neemt stof van randen, richels en buizen af;
d) zeemt de ramen;
e) reinigt het meubilair en de toiletten;
f) ledigt afvalbakken.
2

Op peil houden van de toiletbenodigdheden en signaleren wanneer de voorraad schoonmaakmiddelen
en toiletartikelen opraakt.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist over/bij: het reinigen van het meubilair en de toiletten en de signalering van teruglopende
voorraden schoonmaakmiddelen en toiletartikelen.
b) Kader: gedetailleerde werkafspraken en huisregels.
c) Verantwoording: aan de leidinggevende over de juiste wijze waarop de schoonmaakwerkzaamheden
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worden verricht en over het tijdig op peil houden van de toiletbenodigdheden.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) praktische kennis van schoonmaaktechnieken en -middelen;
b) vaardigheid in het hanteren van schoonmaakapparatuur en -middelen.
CONTACTEN
a) met de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de locatie over praktische aangelegenheden om
daarover gegevens te verschaffen of te ontvangen.
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4

MEDEWERKERS BESTUURSBUREAU

Het bestuursbureau is per 1 augustus 2018 nieuw samengesteld. De volgende functies zijn aanwezig:
BESTUUR EN TOEZICHT
INTERN
Raad van toezicht
College van bestuur

BESTUURSSECRETARIAAT

STAFAFDELING

Secretaresse bestuursbureau
Medewerker BMO

Stafmedewerker algemeen
Stafmedewerker onderwijs
Stafmedewerker personeel
Stafmedewerker financiën
Stafmedewerker huisvesting
TAKEN
Schoolopleiders HAN/Iselinge

Controller
EXTERN
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Bovenschools ict-coördinator
(leren en lesgeven met ict)

FACILITAIRE DIENST

Medewerker technische
dienst
Medewerker ict-beheer

De profielen van leden raad van toezicht en college van bestuur worden separaat vastgesteld.
Hoofdstuk 4 ziet eruit als volgt:
FUNCTIE
4.1 controller
4.2 medewerker BMO
4.3 secretaresse bestuursbureau
4.4 stafmedewerkers
4.4.1
stafmedewerker onderwijs
4.4.2
stafmedewerker personeel
4.4.3
stafmedewerker financiën
4.4.4
stafmedewerker huisvesting
4.5 technisch medewerker facilitaire dienst
4.6 medewerker ict-beheer
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4.1

CONTROLLER

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Indelingsniveau
FUWASYS-advies
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Uitvoerder
FUWASYS-versie

Controller
12
Vc
12 - Vc
Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
Coördinatie van activiteiten en processen
44443 44434 44 44
54
drs W. Rijndorp-Kreft, SPO gecertificeerd, specialist
2006.1.51

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeuren zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De werkzaamheden hebben een meerjarig karakter en hebben betrekking op een breed beleidsterrein waarbij
interactie is met andere beleidsterreinen en er na analyse van de problematiek zelf alternatieve benaderingen
moeten worden gezocht op verander(en)de omstandigheden. Deze functie komt alleen op bestuursniveau van
LiemersNovum voor.
Er is sprake van het maken van keuzes op basis van eigen analyses en inzicht bij de uitvoering van werkzaamheden en waarvan de aanpak is vastgelegd in strategische beleidslijnen van het college van bestuur.
De controller legt verantwoording af aan het college van bestuur over de bruikbaarheid van het ontwikkelde
financiële beleid en de advisering. Beslissingen zijn gericht op het initiëren en vormgeven van een strategisch
controlplan op het terrein van economische en administratieve zaken en deze vertalen naar meetbare korte en
lange termijndoelen in de vorm van prestatie-indicatoren en streefwaarden.
De contacten zijn gericht op het college van bestuur van LiemersNovum en het management van de scholen
over het voeren van overleg en het bereiken van afstemming over beleid.
WERKZAAMHEDEN
Ontwikkeling financieel beleid en advisering LiemersNovum
a) analyseert en beoordeelt ontwikkelingen op een complex beleidsterrein op landelijk niveau op (middel)lange termijn;
b) vertaalt financiële (meerjaren) beleidsuitgangspunten van het bestuur van LiemersNovum en de directies van de verschillende scholen naar het financieel (meerjaren)beleid voor de onderwijsinstelling;
c) initieert en geeft mede een strategisch beleidsplan vorm op het terrein van economische en administratieve zaken en vertaalt deze naar meetbare doelen in de vorm van prestatie-indicatoren en streefwaarden;
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d) ontwikkelt, implementeert en monitort ken-/stuurgetallen (dashboard);
e) toetst de haalbaarheid van beleidsplannen, project- en investeringsvoorstellen en kostprijsberekeningen;
f) adviseert over de administratieve organisatie, de interne controle en de planning en control cyclus en
geeft deze mede vorm;
g) coördineert het begrotingsproces van de instelling en stelt in afstemming met de stafmedewerkers de
meerjaren-/jaarbegroting van de onderwijsinstelling op;
h) analyseert de (meerjaren)begroting van de organisatieonderdelen van LiemersNovum;
i) bewaakt de begroting, signaleert mogelijke over- en/of onderschrijdingen en adviseert over gewenste
begrotingsaanpassingen en mogelijkheden tot correctie en compensatie;
j) analyseert, becommentarieert en stelt tussentijdse rapportages op t.a.v. de planning & controlcyclus
van LiemersNovum in samenwerking met stafmedewerkers;
k) analyseert en bewaakt (subsidie)projectbegrotingen, signaleert mogelijke over- en/of onderschrijdingen en stelt waar mogelijk (subsidie) projectbegrotingen bij;
l) analyseert adhoc analyses en rapportages op verzoek van het management van een organisatieonderdeel;
m) initieert effectieve rapportagevormen ontwikkelt geïntegreerd financieel meerjarenbeleid;
n) stelt jaarlijks een meerjarenbeleidsplan op en het daarbij behorende plan van aanpak;
o) adviseert het bestuur van de LiemersNovum over in te nemen standpunten in (overleg)groepen met
betrekking tot financiën.
KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: de ontwikkeling van beleidsvoorstellen op financieel-economisch en administratief
gebied op basis van voorstellen van het college van bestuur en/of op eigen initiatief, mede in het kader van toekomstige ontwikkelingen, knelpunten en risicobeheersing, het opstellen van de jaarlijkse
begroting, de meerjarenbegroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en tussentijdse rapportages, de organisatie van de feitelijke interne controle van de financiële administratie;
b) Kader: algemene beleidslijnen van de stichting, comptabiliteitsvoorschriften en andere financiële weten regelgeving, die van belang zijn voor de opstelling van de begroting en de wijze van toezicht;
c) Verantwoording: aan de bestuurder over de bruikbaarheid van de ontwikkeling van beleid op financieel-economisch en administratief gebied, de bedrijfsvoering en de aansturing van de financiële administratie.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) Brede theoretische kennis van financieel beleid en kennis van de financiële wet- en regelgeving en van
het begrotingsproces binnen de instelling;
b) Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het financieel beleid van de instelling en de scholen;
c) Inzicht in de beleidsterreinen van de instelling en in financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
d) Communicatieve en organisatorische vaardigheden;
e) Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen én verdedigen van beleid;
f) Adviesvaardigheden.
CONTACTEN
a) met stafmedewerkers binnen het bestuursbureau over de werkzaamheden om af te stemmen;
b) met het management van de scholen over beleid en operationele zaken om te komen tot advies en
afstemming van beleid;
c) met medewerkers van het bestuursbureau en management van scholen om beleid uit te dragen en te
verdedigen;
d) met het administratiekantoor, accountant, de bank, het Rijk, DUO, de gemeenten en dergelijke om af
te stemmen;
e) met het college van bestuur over beleid om te adviseren;
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4.1

MEDEWERKER BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

Functienaam
Scorepatroon
Inschaling
Voorbeeldfunctie

Medewerker BMO
33332 33333 33 32
8 IV a
Fuwasys door Verus

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De medewerker BMO draagt zorg voor management- en secretariële ondersteuning van het college van bestuur c.q. de raad van toezicht, de planning van diverse activiteiten
WERKZAAMHEDEN
1 Management- en secretariële ondersteuning van het college van bestuur c.q. de raad van toezicht.
a verzamelt en bestudeert beleidsnota’s, werkplannen en verslagen;
b vraagt nadere informatie ten aanzien van gesignaleerde knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen
op;
c stelt managementinformatie, bestuurlijke rapportages en andere informatie voor de raad van toezicht
(evaluaties, rapporten, overzichten, specificaties, toelichtingen en prognoses) op;
d signaleert toekomstige beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving en stelt toelichtingen daarop
op;
e schat binnengekomen correspondentie en e-mails in op belang en urgentie, voegt op eigen initiatief
en naar eigen inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe;
f
organiseert naar aard en samenstelling uiteenlopende vergaderingen, en bereidt deze inhoudelijk
voor, completeert vergaderstukken, voegt relevante achtergrondinformatie bij, attendeert op bijzondere aandachtspunten, notuleert en verzorgt de verslaglegging inhoudelijk en bewaakt de voortgang
en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten;
g stelt in overleg met het college van bestuur een agenda voor het directeurenoverleg op en draagt zorg
voor de benodigde bescheiden c.q. stelt deze op;
h verricht diverse secretariële werkzaamheden, zoals het concipiëren van brieven, het aanleggen van
werk- en vergaderdossiers, het archiveren en het bewaken van de agenda van de leden van het college van bestuur;
i
redigeert beleidsdocumenten en rapporten;
j
participeert in vertrouwelijke overlegorganen als back-up/vertrouweling/rechterhand van de leden
van het college van bestuur en fungeert als aanspreekpunt voor praktische aangelegenheden bij hun
afwezigheid.
2

Planning en protocollen
a stelt de jaarplanning op voor de activiteiten van het college van bestuur, waaronder het directeurenoverleg, het overleg met de raad van toezicht, en dergelijke;
b maakt opleggers voor de stukken van het college van bestuur;
c stelt aan de hand van protocollen rapportages van audits in de scholen op;
d beheert het intern handboek van diverse procedures, protocollen en het vastgestelde beleid;
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e
3

doet voorstellen voor het stroomlijnen van digitale secretariële procedures en processen.

Overige werkzaamheden van vergelijkbaar niveau

KADER, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
a) Beslist bij/over: het opstellen van managementinformatie en informatie voor de raad van toezicht, de
redactie van beleidsdocumenten en rapporten, het opstellen van jaarplanningen.
b) Kader: met elkaar samenhangende richtlijnen en procedures, specifiek geformuleerde beleidslijnen.
c) Verantwoording: aan de voorzitter van het college van bestuur over de kwaliteit van de ondersteuning
en de planning.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) theoretische en praktische kennis van managementondersteunende werkwijzen en technieken;
b) kennis van de taakstelling, structuur en werkwijze van de stichting;
c) kennis van de geldende administratieve en interne voorschriften inzake middelenbeheer, dossiervorming en voortgangsbewaking;
d) inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de stichting en de aard van de inen externe relaties van de stichting;
e) vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het leveren van managementinformatie, het vormen en bijhouden van het archief en het opstellen van rapportages, begrotingen,
overzichten, verslagen, nota's e.d.;
f) organiserende vaardigheden;
g) mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
CONTACTEN
a) met (leden van) de raad van toezicht over te verstrekken of verstrekte informatie om informatie uit te
wisselen en afstemming over de vormgeving te bereiken;
b) met medewerkers van het bestuursbureau en scholen over afhandeling van beheerszaken, om informatie uit te wisselen;
c) met medewerkers van het bestuursbureau over de voortgang van de werkzaamheden om te overleggen en te begeleiden;
d) met derden over bijeenkomsten om de agenda te beheren, om inhoudelijke informatie te verstrekken
of op te vragen.
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4.2

SECRETARESSE BESTUURSBUREAU

Functie-informatie
Codering
Functienaam
Salarisschaal
Indelingsniveau
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Versie

20024001
secretaresse bestuursbureau
6
IId
Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning
Bewerken van gegevens
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
32222 23223 22 32
32
2002.1.41

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De secretaresse bestuursbureau is onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan het college van bestuur.
WERKZAAMHEDEN
1 Verleent secretariële ondersteuning aan het college van bestuur door:
a het behandelen van de voor het college van bestuur bestemde post, het signaleren van urgente
(post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden;
b het, in overleg, indelen en bewaken van de agenda van de leden van het college van bestuur en het
daarbij onderkennen van het belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie;
c 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;
d het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers ten behoeve
van het college van bestuur;
e het opzetten en bijhouden van een werkarchief voor het college van bestuur, het bewaken van tijdige
en volledige aanlevering van de te archiveren stukken en het completeren van de dossiers;
f
het naar eigen inzicht concipiëren van brieven en het daartoe verzamelen en bewerken van (aanvullende) informatie;
g het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de stichting (directeuren,
administratie, e.d.) en met externe instanties over algemeen inhoudelijke aspecten van in behandeling
zijnde onderwerpen.
KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) de secretaresse bestuursbureau is verantwoording schuldig aan het college van bestuur over de inhoudelijke kwaliteit en de voortgang van de secretariële ondersteuning;
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b) de secretaresse bestuursbureau werkt binnen interne administratieve en procedurele werkafspraken
die van belang zijn voor wijze en tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden;
c) de secretaresse bestuursbureau 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 het college van bestuur en de stafmedewerkers.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften;
b) kennis van de Nederlandse taal en grammatica;
c) inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de brede scholengemeenschap en de werkzaamheden
van het college van bestuur en de stafmedewerkers;
d) vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken
van notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven;
e) vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers;
f) vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van afspraken.
CONTACTEN
a) Met derden (ouders, verzorgers, directeuren, administratief medewerkers, 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 het college van bestuur.
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4.3

STAFMEDEWERKER ALGEMEEN

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Salarisschaal
Indelingsniveau
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore

Stafmedewerker
11
Vb
Algemeen ondersteunend -> Beleid
Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
44343 43334 43 43
49

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De stafmedewerker ontwikkelt beleid op een aantal beleidsterreinen, verricht procesondersteuning en adviseert het management. De stafmedewerker valt rechtstreeks onder het college van bestuur. De taken die op
bovenschools niveau verricht worden zijn onder meer het ontwikkelen, bijstellen en evalueren van het beleid
van de stichting. De stafmedewerker levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting, verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van
de opleidingen) voor de verschillende scholen van de stichting.
WERKZAAMHEDEN
1 Beleidsontwikkeling op een aantal beleidsterreinen
a) verricht onderzoek naar onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen;
b) formuleert alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid (o.a. onderwijs,
personeel, financiën en huisvesting) en stelt deeladviezen/deelrapportages op;
c) beoordeelt beleidsvoornemens en stelt preadviezen op het ten behoeve van overlegsituaties van de
algemeen directeur;
d) voert vooroverleg voor het verkrijgen van nadere informatie dan wel het inventariseren en afstemmen van standpunten;
e) adviseert de algemeen directeur bij het overleg met externe instanties;
f) bereidt de beantwoording van vragen van medezeggenschapsorganen voor.
2

Procesondersteuning
a) stelt beleidsstukken en -rapportages op;
b) adviseert de scholen ten aanzien van specifieke (beleids)ontwikkelingen en -uitvoering;
c) draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van projecten;
d) begeleidt uitbestede onderzoeken en bewaakt de voortgang en kwaliteit, verzorgt de eindredactie van
de projectrapportages;
e) coördineert beleidsontwikkelings- en uitvoeringsactiviteiten;
f) draagt zorg voor kennisoverdracht op de toegewezen beleidsvelden;
g) treedt op als inhoudelijk klankbord;
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h) is verantwoordelijk voor het begeleiden en bewaken van procedures .
3

Advisering
a) adviseert het management van de aangesloten scholen bij de verdere vormgeving en uitvoering van
beleid.

BEVOEGDHEDEN, KADER EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het formuleren van alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van
het beleid (o.a. onderwijs, personeel, financiën en huisvesting}, het adviseren van de scholen ten aanzien van specifieke (beleids)ontwikkelingen en -uitvoering.
b) Kader: wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen van de organisatie;
c) Verantwoording: aan de algemeen directeur over de beleidsontwikkeling op een aantal beleidsterreinen, de procesondersteuning en de advisering van het management.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen ;
b) kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën , huisvesting en ICT);
c) inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
d) inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende onderwijsgebied;
e) vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties.
CONTACTEN
a) met het management van scholen over beleidsmatige, organisatorische en procedurele aspecten om
tot afstemming te komen, te adviseren en afspraken te maken;
b) met de opdrachtgever(s) over de inhoud van de opdracht om de benodigde informatie te bepalen;
c) met leden van projectgroepen over de voortgang van het project om tot afstemming te komen over
de gewenste kwaliteit;
d) met vertegenwoordigers van het ministerie, andere relevante (overheids)organisaties en vakorganisaties over de nadere uitwerking van aspecten van het beleid en over de beleidsontwikkeling om overleg te voeren en tot afstemming te komen.
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4.3.1

Stafmedewerker Onderwijs

TAAKBESCHRIJVING
De stafmedewerker onderwijs valt rechtstreeks onder het college van bestuur. De taken die op bovenschools
niveau verricht worden zijn onder meer het ontwikkelen, bijstellen en evalueren van het beleid van de stichting. De stafmedewerker onderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting, verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de
opleidingen) voor de verschillende scholen van de stichting.
WERKZAAMHEDEN
1 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het school/onderwijsinstellingsbeleid door:
a het, op basis van studie van literatuur, rapporten en verslagen, leveren van bijdragen aan onderzoek
en adviesverlening ten behoeve van het betreffende beleid, waarbij sprake is van het zelfstandig interpreteren en analyseren van de verzamelde gegevens;
b het vertalen van de algemene kaders van het beleid in mogelijkheden voor concrete onderwijsplannen
voor de onderwijssectoren;
c het verzamelen van informatie over nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, het bestuderen van
de waarde ervan voor het onderwijs binnen de school/onderwijsinstelling en het opstellen van rapportages hierover;
d het evalueren van (onderdelen van) het onderwijsbeleid en het doen van aanbevelingen voor
aanpassingen c.q. verbeteringen van het school/onderwijsinstellingsbeleid.
2

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

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a de stafmedewerker onderwijs is verantwoording schuldig aan het college van bestuur voor wat betreft
het op- en bijstellen van onderwijsplannen, voor de rapportages over nieuwe onderwijsmethoden en technieken en voor het opstellen van kosten en capaciteitsramingen;
b de stafmedewerker onderwijs werkt binnen de beleidslijnen op het gebied van de onderwijsplanning
van de stichting en de beschikbare financiële budgetten zijn van belang voor de te ontwikkelen onderwijsplannen en voor de voorstellen tot verbetering van het stichtingsbeleid;
c de stafmedewerker onderwijs neemt beslissingen over de kwaliteit van aanbevelingen met betrekking
tot aanpassing van het stichtingsbeleid, onderwijsplannen en over de opzet van onderwijsevaluaties.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van algemeen didactische methoden en technieken, methoden en technieken voor het opzetten van onderwijsplannen en het uitvoeren van onderwijsevaluaties, alsmede vaardigheid in de toepassing ervan;
b) inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarbinnen door
de school/onderwijsinstelling onderwijs wordt gegeven en kennis van ontwikkelingen binnen dit
specifieke onderwijsgebied;
c) inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende onderwijsgebied;
d) vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties.
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CONTACTEN
a) met directeuren, teamleiders en docenten over de wensen, plannen en mogelijkheden op het gebied
van het onderwijs op het specifieke beleidsgebied om te adviseren bij de opstelling van onderwijsplannen;
b) met docenten en ondersteunend personeel van de school/onderwijsinstelling over ontwikkelingen,
tendensen, onderwijsmethoden en -technieken om informatie uit te wisselen en de behoefte aan bijscholing te peilen;
c) met externe specialisten binnen het onderwijsgebied over nieuwe methoden en technieken om daarover te kunnen rapporteren.
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4.3.2

Stafmedewerker Personeel

TAAKBESCHRIJVING
De stafmedewerker personeel adviseert het college van bestuur op het gebied van het personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en
beleid.
WERKZAAMHEDEN
1 Advisering college van bestuur inzake personeelsmanagement
a adviseert het college van bestuur en de directeuren van de scholen over algemene personele aangelegenheden en bij problemen in de werksfeer en bij veranderingsprocessen;
b adviseert over formatiewijzigingen, functie- en taakdifferentiatie en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties;
c formuleert conceptbeleidsvoorstellen op het gebied van personeelsbeleid;
d stelt (meerjaren)planningen op voor de personeelsbezetting op basis van een inventarisatie van de (veranderende) eisen van de organisatie en de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte;
e draagt bij aan en adviseert over de opzet van reorganisatie- en veranderingsprocessen, evalueert deze
alsmede het daarbij ingezette instrumentarium;
f
levert een bijdrage aan het opstellen van het personeelsbeleidsplan in afstemming met het strategisch
beleidsplan en vertaalt dit naar passende personeelsinstrumenten (o.a. werving & selectie, gesprekscyclus, competentieprofielen, mobiliteit, introductie en begeleiding);
g adviseert over de arbeidsomstandigheden: de veiligheid, de gezondheid en het te voeren arbobeleid.
2

Uitvoering personeelsbeleid
a adviseert bij de uitvoering van het personeelsbeleid en ondersteunt onder meer bij personeelsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), invoering competentiemanagement en invulling
(na)scholingsplan;
b draagt zorg voor evenwichtige beloningsverhoudingen binnen de instelling, bewaakt bevorderingsmomenten en doet voorstellen voor vaste aanstelling, ontslag en dergelijke;
c stelt functiebeschrijvingen op en ontwikkelt waarderingsvoorstellen;
d inventariseert de wensen en verwachtingen van management en personeelsleden;
e doet voorstellen over opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken en begeleidt personeelsbeoordelingen;
f
geeft inhoudelijke en procedurele adviezen bij de werving en selectie van medewerkers en ziet toe op
het correct verlopen van de werving- en selectieprocedures;
g levert een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers;
h adviseert bij aanstelling, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en conflictsituaties;
i
treedt voor het management en medewerkers op als aanspreekpunt voor personele zaken;
j
bewaakt de planning en voortgang in verband met de activiteiten uit het personeelsplan, re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid, beoordelingsprocedures, opleidingsplannen, e.d.;

3

Advisering arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid
a doet voorstellen over de toepassing van de rechtspositionele regelingen, waaronder de cao-PO en Wet
BIO, in concrete gevallen en geeft toelichting daarop;
b verwijst naar relevante externe instanties.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het adviseren over formatiewijzigingen, functie- en taakdifferentiatie en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties, het doen van voorstellen over opleidings- en
ontwikkelingsvraagstukken en begeleiden van personeelsbeoordelingen, het doen van voorstellen
over de toepassing van rechtspositionele regelingen.
b) Kader: het personeels- en organisatiebeleid en vastgestelde beleidslijnen van de organisatie, rechtspositionele regelingen, Arbowetgeving, e.d.
c) Verantwoording: aan het college van bestuur over de kwaliteit van advisering op het gebied van per-
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soneelsmanagement, het uitvoering geven aan het personeelsbeleid en het adviseren over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van het gehanteerde systeem van functiewaardering, van het personeelswerk en van relevante
wet- en regelgeving op dat terrein;
b) kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden
procedures en systemen;
c) inzicht in personeelsinstrumenten, met name personeelsbeoordeling en loopbaanbegeleiding;
d) inzicht in de organisatie en werkwijze van de scholen;
e) vaardigheid in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden.
CONTACTEN
a) met het management over de uitvoering van het personeelsbeleid en over rechtspositionele regelingen
om knelpunten te bespreken, ondersteuning te verlenen en af te stemmen over de toepassing van
rechtspositionele regelingen;
b) met sollicitanten om hen op de hoogte te brengen van arbeidsvoorwaardelijke en procedurele aangelegenheden.
c) met medewerkers om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij personele aangelegenheden.
d) met externe instanties zoals opleidingsinstituten, arbeidsrechtelijke organisaties, uitkeringsinstanties,
arbodienst om af te stemmen.
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4.3.3

Stafmedewerker Financiën

TAAKBESCHRIJVING
De stafmedewerker financiën adviseert het college van bestuur inzake de begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening en coördineert de uitvoering ervan, voert interne controle activiteiten uit en stuurt de financiële administratie aan.
WERKZAAMHEDEN
1 Advisering van het college van bestuur inzake de begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening en coördinatie
van de uitvoering ervan
a stelt de jaarlijkse financiële cyclus op en bewaakt de planning;
b analyseert en becommentarieert gegevens uit begrotingen van voorgaande jaren, analyseert de consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid en stelt aan de hand daarvan een notitie met beslispunten op;
c beoordeelt ontwerpbegrotingen van de scholen en adviseert het college van bestuur daarover;
d stelt in dit kader rapportages op, waarbij indien noodzakelijk tevens voorstellen worden gedaan voor
wijzigingen in de ontwerpbegrotingen of voor beleidsalternatieven;
e inventariseert bij directeuren beleidsvoornemens ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding en ondersteunt het college van bestuur bij hun overleg met de directeuren;
f
stelt analyses en nadere adviezen op inzake de verantwoordingsrapportages;
g rekent beleidswijzigingen door op hun financiële consequenties en formuleert beleidsalternatieven;
h beoordeelt de financiële rapportage op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen;
i
analyseert en beoordeelt tijdens het lopende begrotingsjaar voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties.
2

Interne controles
a legt administratieve organisatieprocessen vast en doet voorstellen voor aanpassing en verbetering voor
gegevensverwerking en het managementinformatiesysteem;
b controleert de besteding van de gelden van de instellingen op doelmatigheid en rechtmatigheid en de
naleving van randvoorwaarden;
c toetst de werking van (financiële) administraties;
d signaleert en meldt afwijkingen aan leidinggevenden;
e rapporteert daarover aan het college van bestuur en doet aanbevelingen ter verbetering.

3

Aansturen financiële administratie
a zorgt voor planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden;
b ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden;
c stelt draaiboeken en protocollen op voor de verschillende werkzaamheden.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het opstellen van de jaarlijkse financiële cyclus, het bewaken van de planning, het beoordelen van ontwerpbegrotingen van de scholen en het adviseren van het college van bestuur daarover, het vastleggen van administratieve organisatieprocessen en het doen van voorstellen voor aanpassing en verbetering, de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden.
b) Kader: beleidslijnen van het college van bestuur, financiële wet- en regelgeving, richtlijnen, begrotingsprocedures en leidraden voor het financiële beheer;
c) Verantwoording: aan het college van bestuur voor wat betreft de kwaliteit van advisering van het college van bestuur inzake de begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening, van coördinatie van de uitvoering ervan, van interne controle activiteiten en van aansturen van de financiële administratie.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van de financiële wet- en regelgeving en het begrotingsproces;
b) praktische en theoretische kennis van methoden voor de inrichting en beschrijving van de administratieve organisatie en vaardigheid in de toepassing ervan;
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c)
d)
e)
f)

inzicht in de beleidsterreinen van de organisatie;
vaardigheid in de uitvoering van interne controles;
vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering.
adviesvaardigheden.

CONTACTEN
a) met directeuren over begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om af te stemmen over eventuele
bijstellingen van de begroting of de inrichting van het beheer;
b) met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en afspraken te
maken;
c) met de externe accountant over de controle aanpak, uitvoering en bevindingen om tot afstemming te
komen.
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4.3.4

Stafmedewerker Huisvesting

TAAKBESCHRIJVING
De stafmedewerker huisvesting adviseert het college van bestuur op het gebied van (ver)bouw, huisvesting,
beheer en onderhoud en coördineert de werkzaamheden op dit terrein.
WERKZAAMHEDEN
1 Advisering college van bestuur op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, beheer en onderhoud.
a ontwikkelt plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan en stelt kostencalculaties op;
b analyseert door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan;
c adviseert over de aanpassing van het meerjaren investeringsplan en meerjaren onderhoudsplan (MOP);
d beheert het budget facilitaire zaken;
e voert overleg in het kader van nieuwbouw en onderhoud met aannemers en onderhoudsbedrijven en
doet voorstellen aan het college van bestuur;
f
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het arbobeleid van de onderwijsinstelling.
2

Coördinatie van werkzaamheden op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, beheer en onderhoud.
a stelt jaarlijks het onderhoudsplan op, afgeleid van het MOP en draagt, na goedkeuring door het college
van bestuur, zorg voor de uitvoering ervan;
b draagt zorg voor de planning, voortgang en kwaliteit van onderhouds- en huisvestingsprojecten;
c voert overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen te
leveren goederen of diensten en maakt afspraken over prijzen en leveringsvoorwaarden;
d koopt materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten
e (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, e.d.) in binnen de door het college van bestuur
gestelde kaders en budgetten;
f
organiseert het verhuur en medegebruik van gebouwen door derden;
g voert energiebeheer uit op de locaties;
h draagt zorg voor en ziet toe op de uitvoering van arbotaken en de beveiliging en bewaking van de scholen.

KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding
van gebouwen en de (technische) inrichting ervan, het jaarlijks opstellen van het onderhoudsplan.
b) Kader: meerjaren onderhoudsplan en meerjaren investeringsplan, relevante wet- en regelgeving en
veiligheids- en inspectierichtlijnen.
c) Verantwoording: aan het college van bestuur voor wat betreft de kwaliteit van advisering van het college van bestuur op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, beheer en onderhoud en van coördinatie
van werkzaamheden op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, beheer en onderhoud.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van (ontwikkelingen op het gebied van) (ver)bouw, huisvesting, inrichting, beheer en onderhoud
van schoolgebouwen;
b) kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
c) kennis van de arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving;
d) kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties;
e) vaardigheid in het beoordelen van de financiële en technische consequenties van onderhoudsprojecten
en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
f) vaardigheid in het voeren van overleg met aannemers, leveranciers, bedrijven en fabrikanten.
CONTACTEN
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a)

met interne gebruikers over gebruikerswensen om deze af te kunnen zetten tegen de mogelijkheden,
randvoorwaarden en het organisatiebelang;
b) met aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden
om overleg te voeren over aan te besteden projecten;
c) met leveranciers en fabrikanten over prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit en tijdigheid van te
leveren goederen en diensten om af te stemmen en knelpunten te bespreken;
d) met verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om tot een zo gunstig
mogelijke afhandeling te komen;
e) 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;
f) 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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4.4

TECHNISCH MEDEWERKER FACILITAIRE DIENST

FUNCTIE-INFORMATIE
Codering
Functienaam
Salarisschaal
Indelingsniveau
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Versie

20023441
technisch medewerker
5
IIc
Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken
Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen
22222 22222 22 22
28
2002.1.41

CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De facilitaire dienst heeft tot taak het beheren en onderhouden van gebouwen, het zorgdragen voor beveiliging en bewaking van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon-, kantine- en receptiefunctie, de repro
en de inkoop van goederen en diensten. De technisch medewerker facilitaire dienst verricht onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan gevarieerde en complexe installaties en apparatuur en aan de inventaris en
voert kleine verbouwingen uit.
WERKZAAMHEDEN
1 Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), aan gevarieerde en complexe
installaties en apparatuur en aan de inventaris door:
a het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris;
b het opsporen en opheffen van storingen in installaties en apparatuur;
c het controleren van de beveiliging van gebouwen en terreinen en het zorgdragen voor de werking van
het alarmsysteem en de verlichting;
d het onderhouden van de sanitaire installaties;
e 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;
f
het uittesten van de verrichte reparatiewerkzaamheden;
g het adviseren met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties en de inrichting en onderhoud van de gebouwen;
h het verrichten van timmer- en schilderwerkzaamheden;
i
het realiseren van praktische aanpassingen en verbeteringen in de gebouwen en voorzieningen;
j
het treffen van noodvoorzieningen;
k het vastleggen van de verrichte onderhoudswerkzaamheden in een logboek.
2

Voert verbouwingen uit door onder meer:
a het plaatsen c.q. verplaatsen van tussenwanden;
b het aan- en omleggen van (elektrische) leidingen.
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KADER, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a de technisch medewerker facilitaire dienst is verantwoording schuldig aan het hoofd facilitaire dienst
voor wat betreft de tijdigheid en zorgvuldigheid van de uitvoering van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en de verbouwwerkzaamheden;
b de technisch medewerker facilitaire dienst werkt binnen werkinstructies, veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen betreffende de uitvoering die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
c de technisch medewerker facilitaire dienst neemt beslissingen over de wijze van aanpak bij het opheffen van storingen, bij het verhelpen van gebreken aan gebouwen of inventaris en bij het uittesten van
verrichte reparatiewerkzaamheden en onderhoud door externe technici.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) vaktechnische kennis van en inzicht in technische voorschriften en specificaties van gevarieerde en
gecompliceerde installaties en apparatuur;
b) kennis van veiligheidsvoorschriften en bekendheid met relevante wettelijke voorschriften op dat gebied;
c) vaardigheid in het uitvoeren van gevarieerde en gecompliceerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van kleine verbouwingen.
CONTACTEN
a) met gebruikers van de gebouwen over storingen om deze te traceren en over gebreken aan gebouwen
en inventaris om deze te verhelpen;
b) met in- en externe (onderhouds)technici over herstel van en onderhoud aan (delen van) gebouwen en
inventaris om de situatie toe te lichten dan wel deze technici te begeleiden.
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4.5

MEDEWERKER ICT-BEHEER

FUNCTIE-INFORMATIE
Functienaam
Medewerker ict-beheer
Salarisschaal
5
Indelingsniveau
IIc
Werkterrein
Bedrijfsvoering - ict
Activiteiten
Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten
Kenmerkscores
22222 22222 22 22
Somscore
28
CONTEXT
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar.
Deze stichting heeft 25 scholen verspreid over de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar,
met ca. 4.750 leerlingen.
De stichting kent een raad van toezicht die het in de statuten nader omschreven toezicht uitoefent, en een college van bestuur. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin der wet (WPO).
De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van LiemersNovum te Zevenaar.
In het managementstatuut is vastgelegd welke bevoegdheden het college van bestuur heeft en wat de bevoegdheden van de directeur zijn. Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De directeuren
zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede de
uitvoering daarvan.
De medewerker ict begeleidt gebruikers van geautomatiseerde systemen en initieert de vernieuwing van het
ict-gerelateerde onderwijs op de scholen.
WERKZAAMHEDEN
1 Begeleiding gebruikers van geautomatiseerde systemen.
a installeert nieuwe apparatuur en standaardconfiguraties;
b instrueert gebruikers ten aanzien van het pc-gebruik en het omgaan met specifieke applicaties;
c helpt bij het opstarten van nieuwe applicaties en het geven van uitleg daarover;
d installeert nieuwe software;
e voert procedures in het kader van configuratiemanagement, softwarecontrol en distributie en maakt
van back-ups;
f
beantwoordt vragen van gebruikers, registreert calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen
en storingen;
g verhelpt storingen aan pc- en randapparatuur of schakelt in- of externe specialisten in;
h bestelt hard- en software;
i
verstrekt managementinformatie uit het call-registratiesysteem.
BEVOEGDHEDEN, KADER EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
a) Beslist bij/over: het instrueren van gebruikers ten aanzien van het pc-gebruik en het omgaan met specifieke applicaties, het verhelpen van storingen aan pc- en randapparatuur.
b) Kader: werkafspraken, regels en voorschriften.
c) Verantwoording: aan de leidinggevende voor wat betreft de juistheid en tijdigheid van begeleiding van
gebruikers van geautomatiseerde systemen.
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
a) kennis van de in gebruik zijnde hard- en softwareconfiguraties;
b) kennis van beheersprocedures;
c) inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de te ondersteunen activiteiten;
d) vaardigheid in het installeren van software en het verhelpen van storingen.
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CONTACTEN
a) met gebruikers over storingen om de oorzaak te achterhalen en deze te verhelpen;
b) met in- of externe specialisten om te overleggen hoe storingen en problemen kunnen worden verholpen en om informatie uit te wisselen.
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