
2. Functiebeschrijving 

 

In de inleiding hebben we het verschil tussen een beoordelings- en een evaluatietraject 

kort toegelicht. Omdat in beide gevallen de functiebeschrijving essentieel is, gaan we daar 

verder op in.  

Door de invoering van het nieuwe decreet Rechtspositie zijn er immers heel wat wijzigingen 

omtrent de functiebeschrijving. In deze PPT overlopen we achtereenvolgens wat er 

gewijzigd is en gaan we dieper in op de provinciale functiebeschrijving. 

Aan iedere medewerker op school moet vanaf het begin van zijn indiensttreding een 

functiebeschrijving overhandigd worden. Waarom is dit belangrijk? Er kan geen 

rechtsgeldige evaluatie gebeuren als er geen functiebeschrijving werd overhandigd. Ook 

voor een beoordeling, zeker als het een beoordeling met werkpunten of een negatieve 

beoordeling betreft, is het van belang dat die gestaafd kan worden. De functiebeschrijving 

zal daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.  

We willen wel benadrukken dat het DRP duidelijk stelt dat de functiebeschrijving de start 

is van de begeleiding van de medewerker. Een functiebeschrijving moet gezien worden als 

een constructief en positief beleidsinstrument dat het mogelijk maakt een autonoom 

personeelsbeleid te voeren gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. 

Wat is een functiebeschrijving? Een functiebeschrijving is – zoals de naam aangeeft - 

een weergave van de kerntaken voor een bepaald ambt. Concreet betekent dit dat het de 

taken die eigen zijn aan de functie, de professionalisering en overleg en samenwerking 

vastlegt per ambt.  

In tegenstelling tot vroeger spreken we niet meer van een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving die werd vastgelegd tussen de evaluator en elk personeelslid 

afzonderlijk. Vanaf 1 september 2021 worden kerntaken vastgelegd per ambt/functie door 

het schoolbestuur en dit na lokaal overleg. Elke leraar die lesgeeft, ontvangt dezelfde 

functiebeschrijving. Dit is een enorme planlastverlaging voor de evaluator. Door het 

wegnemen van die werkdruk komt er tijd vrij om op regelmatige basis (informeel) in 

gesprek te gaan met personeelsleden, voor het begeleiden van personeelsleden die daar 

nood aan hebben en voor het opnemen van de verantwoordelijkheid naar personeelsleden 

toe die niet naar behoren functioneren. 

Wat is het model van de provinciale functiebeschrijving? De vijf besturen hebben 

samen met POV een modelfunctiebeschrijving opgesteld. Dit model heeft elke provincie, 

na lokale onderhandelingen, provincie-eigen gemaakt. De functiebeschrijving is future 

proof en houdt rekening met het OK – kader, de nieuwe ET secundair onderwijs, het 

leerlingendecreet, de laatste stand van onderzoek, …  

Speciale aandacht verdient de functiebeschrijving van de leerkracht levensbeschouwelijk 

onderricht. Deze moet voor de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten ook het akkoord 

wegdragen van de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of van niet-confessionele 

zedenleer. Dit akkoord moet blijken uit de ondertekening van het deel van de 

functiebeschrijving dat daarop betrekking heeft door een afgevaardigde van de bevoegde 

instantie. Dit is normaal de inspecteur-adviseur voor het betreffende levensbeschouwelijke 

vak. 

Wanneer wordt een functiebeschrijving overhandigd? Belangrijk om weten is dat de 

functiebeschrijving verplicht is voor elk personeelslid en dit ongeacht het aantal dagen 

aanstelling. Concreet betekent dit dat élk personeelslid vanaf dag 1 een functiebeschrijving 

moet krijgen, ook bij een korte vervanging. Dit is een wijziging ten opzichte van de 



vroegere regel waarbij een fb pas verplicht is bij aanstelling van minimum 104 dagen. 

Zoals aangegeven omvat de functiebeschrijving de taken eigen aan de functie, de 

professionalisering, en het overleg en de samenwerking met directie, collega’s en 

desgevallend CLB en ouders. Instellingsgebonden opdrachten, rechten en plichten over 

aanvangsbegeleiding, persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen, … zijn niet meer 

opgenomen… De functiebeschrijving wordt door de eerste evaluator – eveneens in 

tegenstelling tot vroeger - nu enkel nog ondertekend, maar niet meer geïndividualiseerd. 

Het personeelslid tekent uitsluitend voor kennisname.  Voor bepaalde ambten, zoals de 

directeur, wordt de functiebeschrijving niet door een evaluator ondertekend, maar door 

het schoolbestuur zelf. 

Omdat we heel wat vragen krijgen rond de instellingsgebonden opdrachten willen we 

van de gelegenheid gebruik maken om hier toch even kort op in te gaan, ook al maken ze 

geen deel meer uit van de functiebeschrijving.  

 

De lijst van de instellingsgebonden opdrachten wordt opgemaakt door de directeur en 

onderhandeld in het lokaal comité. Voor het provinciaal onderwijs is dit het afzonderlijk 

bijzonder onderhandelingscomité bij het schoolbestuur. Het DRP geeft aan dat het om een 

beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten dient te gaan zoals: 

- het opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden;  

- het opnemen van een of andere specifieke rol of opdracht;  

- het vervangen van afwezige leraren en aanvullend toezicht houden;  

- vertegenwoordiging in schoolexterne organen. 

 

Een overzicht van de verdeling van de instellingsgebonden opdrachten op schoolniveau 

wordt aan alle personeelsleden bezorgd.  

 

Bij het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen de personeelsleden moet 

de directeur rekening houden met o.a.:  

1° de aard van de kerntaken van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds 

karakter ervan en de tijd die hieraan besteed wordt;  

2° het principe van de billijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten. Dit geldt 

in het bijzonder met betrekking tot personeelsleden die nog in andere instellingen 

werkzaam zijn;  

3° de competenties van de personeelsleden.  

 

Bij het toewijzen van instellingsgebonden opdrachten aan personeelsleden moet de directie 

bovendien rekening houden met de tijd die de personeelsleden besteden aan hun 

vertegenwoordiging in wettelijk of decretaal voorziene, lokale inspraakorganen, en – in 

voorkomend geval - met de tijd die een vakbondsafgevaardigde besteedt aan zijn 

vertegenwoordiging in de Vlaamse Onderwijsraad. 

 

Zoals eerder gemeld, bevat de functiebeschrijving een overzicht van de kerntaken, 

professionalisering, overleg en samenwerking. 

Volgens het DPR is de kerntaak van de leraar het lesgeven, in de brede zin van het woord. 

Het gaat om een geïntegreerde lerarenopdracht, die betrekking heeft op alles wat als 

vanzelfsprekend bij het lerarenberoep hoort en vertrekt daarvoor vanuit de brede 

professionaliteit van de lesgever. Tot deze geïntegreerde lerarenopdracht behoren 

kerntaken zoals:  

1. de planning en voorbereiding van lessen;  

2. het lesgeven zelf;  

3. de klaseigen leerlingenbegeleiding;  

4. de evaluatie van de leerlingen en cursisten;  

5. het overleg en samenwerking met externen en internen; 

6. de nascholing en professionalisering;  

 



Omdat een bestuur vrij is om naast de wettelijke kerntaak een extra taak toe te voegen is 

er in ons provinciaal model een 7de kerntaak toegevoegd: aanvangsbegeleiding startende 

leraar.  

 

Als een leraar naast zijn lesopdracht BPT-uren heeft, worden ook de kerntaken van deze 

BPT-uren opgenomen in de functiebeschrijving onder de hoofding “specifieke functie – 

specifieke taken”.  

 

Aanvullend worden in het provinciaal model beroepshoudingen vermeld omdat we vinden 

dat beroepshoudingen een belangrijke basis zijn voor goed lesgeven. 

 

 

 

 

 


