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Agendapunt 4.1 Wijziging functieboek profiel instructeur

Bijlagen:

:

a. Instructeur huidig profiel schaal 8
b. Nieuw: instructeur B – schaal 9
c. Nieuw: instructeur A – schaal 8

Aanleiding:
SG De Triade loopt al langere tijd aan tegen het grote tekort aan technisch docenten en werkt onder
andere om die reden veel met instructeurs. Ook voor de functie van instructeur is het een uitdaging
om geschikte mensen te vinden, met zowel de juiste kennis als de juiste vaardigheden. De huidige
functie van instructeur is gewogen in schaal 8 en dit sluit niet aan bij wat er betaald wordt in de
bouw. De overstap naar het onderwijs is hierdoor vaak toch te groot.
Binnen het Atlas College wordt de functie van instructeur veel ingezet op SG De Triade, verder is er
op SG De Dijk één medewerker werkzaam als instructeur.
Advies van functiewaarderingspecialist VOS/ABB
Naar aanleiding van dit vraagstuk hebben we advies ingewonnen bij een functiewaarderingsspecialist
van VOS/ABB. De huidige functie van instructeur is gewogen in schaal 8, maar verschilt op slechts 2
punten van de functie instructeur B, gewogen in schaal 9.
Deze punten (werkzaamheden: ‘het adviseren van de schoolleiding’ en speelruimte: ‘het
onderwijsprogramma’) zijn verwerkt in het profiel in de bijlage Instructeur B (schaal 9). De
instructeur B is een allround instructeur die zelfstandig de werkzaamheden in zijn deelgebied
uitvoert. Hij beschikt over een certificaat ‘instructeur’ of heeft van de lerarenopleiding het onderdeel
‘pedagogisch didactisch diploma/getuigschrift’ behaald. De huidige instructeurs functioneren zoals
omschreven in het nieuwe profiel instructeur B.
Daarnaast is er een junior functie voor een startende instructeur zonder dit diploma/certificaat. De
instructeur A is gewogen in schaal 8. De functiewaarderingsspecialist heeft ook dit profiel opgesteld.
Bevoegd docent
SG De Triade heeft de afgelopen tijd moeten werken met een groot tekort aan docenten
PIE/BWI/Techniek. Daardoor zijn er veel instructeurs in dienst gekomen. Het is na een lange
zoektocht gelukt om een samenwerking aan te gaan met Hogeschool Rotterdam, voor de deeltijd op
leiding tot bevoegd docent PIE of BWI. Een groep instructeurs van SG De Triade heeft zich hiervoor
aangemeld.

Motivatie
De toenemende complexiteit van de functie instructeur op het gebied van didactische en
pedagogische ondersteuning en begeleiding rechtvaardigen de bovenstaande wijziging. Daarnaast
draagt de wijziging bij aan de aantrekkelijkheid van het Atlas College als werkgever.
Het college van bestuur vraagt de MR positief te adviseren over het toevoegen van de nieuwe
functies Instructeur B en Instructeur A aan het functieboek

