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Totaaloverzicht 
 
 
 
 

Overige observaties: 

 
 
 
 
 

 

 
 

Werkzaamheid Docent  Leerling Schoonmaak 

bedrijf 

(ingehuurd)  

Functie 4 Etc. tijd in 

minuten 

Frequentie 

per dag 

Totaal aantal 

uren per dag 

Eenvoudige, 

geschikte taak 

voor doelgroep: 

ja/nee 

Omstandigheden 

mogelijk van invloed 

Talenturen x        nee  

Brood en Banket specialiteit onderwijzen x        nee  

Administratie (mentor administratie) x        nee  

Invullen adviesformulier zorgteam x        nee  

Lessen uitschrijven x        nee  

Vergaderen `x        nee  

Controleren en opruimen bestellingen x     30 1  ja Woe/do/vrij 

Afwassen, schoonmaken x     30-60 1  ja Woe/do/vrij 

Opvouwen, opruimen koksbuizen, handdoeken 

etc 

x 
    

30   ja 
vrij 

Lokaal schoonmaken, liefst iedere dag   x   Opvragen?   ja  

Schoonmaken machines   x      nee Met schrobmachine 
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Vuilnisbakken legen, vloeren schrobben   x      ja  

Servies tellen x x       ja Geen structurele taak 

           

Werkzaamheid TOA Docent Functie 3 Functie 4 Etc. tijd in 

minuten 

Frequentie 

per dag 

Totaal aantal 

uren per dag 

Eenvoudige, 

geschikte taak 

voor doelgroep: 

ja/nee 

Omstandigheden 

mogelijk van invloed 

Schoonmaken reageerbuizen x 
    

120 -  Ja totaal per week (kan 

verdeeld over dagen) 

Schoonmaken praktikumtafels en wastafels x 
x    

120   ja 1 per week in 3 lokalen, 

Bvk na elk praktikum 

Kopieën maken x 
    

240   ja 1x per lesblok (6 

weken) 

Maken prepareersets x     10 1  nee (mesjes?) 

Verplaatsen van praktica spullen x 

    

   ja Werk onder tijdsdruk, 

en moet ook weer 

opgesteld worden 

Kan niet uit het 

werkproces 

Werkzaamheid Docent leerlingen Schoonmaak-

bedrijf 

Functie 4 Etc. tijd in 

minuten 

Frequentie 

per dag 

Totaal aantal 

uren per dag 

Eenvoudige, 

geschikte taak 

voor doelgroep: 

ja/nee 

Omstandigheden 

mogelijk van invloed 

Magazijnbeheer / Voorraadbeheer / Leerlingen 

begeleiden van en naar magazijn 

x 
    

   ja 
Dag doorlopend 

Opzoeken van materialen, opruimen 

Rondslingerend gereedschap  

x 
    

   ja 
Dag doorlopend 

Werkstukbeheer, beheer van leerling -

werkstukken 

x 
    

   ja 
 

Foto’s maken en opslaan van werkstukfoto’s x        ja  

Bestellingen verwerken, bestellijsten bijhouden x        ja  

Opruimen / aanvegen   x       ja  

Vloer en Vensterbanken schoonmaken   x      ja  
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Computerlokaal beheren (2016), map (x6) op orde 

houden  

x 
    

   nee 
Is nieuwe taak 

Materiaal voorraad in magazijn opruimen, en 

voorzien van sticker 

 
    

   ja 
Is nieuwe taak 

           

Het levert kwalitatief betere lessen op!           

Idee is magazijnmeester!/Magazijn is steeds 

afgesloten, docent moet nu met elke leerling mee 

 
    

    
 

Werkzaamheid Docent Leerling Functie 3 Functie 4 Etc. tijd in 

minuten 

Frequentie 

per dag 

Totaal aantal 

uren per dag 

Eenvoudige, 

geschikte taak 

voor doelgroep: 

ja/nee 

Omstandigheden 

mogelijk van invloed 

Lesgeven (avondlessen) x    27 lesuren     nee  

Langs restaurants gaan voor bv gastchef x        nee  

Bestellen en controle inkomende bestellingen van 

producten 

x 
    

   nee 
 

Website bijhouden (menu voor gasten, facebook 

bijhouden) 

x 

    

90 min   nee 1 x per week 

Mogelijk geschikt voor 

Doelgroep?  

Bestellingen opruimen die binnenkomen  
x    

60-120 nvt  ja 2 x 0,5 tot 1 uur per 

week 

Was doen, opvouwen, strijken etc, koksbuizen, 

handdoeken 

x 
x    

90-120   ja 
1 x week (nu per week) 

Keuken schoonmaken x x    60-90 1  ja  

Muren afnemen / Afzuigkappen 

schoonmaken/Plinten en randen goed schoon 

x 
x    

   Ja, muv 

Afzuigkap  
1 dag per week 

Bij avond restaurant meehelpen schoonmaken 

(voor alle praktijkruimtes) 

 
    

    Tussen 3 en 8u, 2 x per 

week 
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Werkzaamheid 
Pedag. 

Conciërge 
Leerling Docent 

Verzuim 

coördinator 

tijd in 

minuten 
Frequentie per dag 

Totaal aantal 

uren per dag 

Eenvoudige, 

geschikte taak 

voor doelgroep: 

ja/nee 

Omstandigheden mogelijk van invloed 

Te Laat formulier (laten) invullen  x  x 1-2   ja  

Melding registreren    x    ja  

Leerling aanspreken op gedrag x       nee  

Ontvangstruimte bemensen 8 tot 8.40u x    
  

 nee 
Pedagogisch karakter, aanspreken op 

ongewenst gedrag 

Roostermaken voor lege zalen en ad hoc-les of 

studie uren 
x    

  
 nee 

 

Roosters publiceren op schermen x     1  ja?  

Meelopen als extra pleinwacht x    2 x 45 min 2  ja  

Plein met knijper schoonhouden x    30 1  ja  

Straat tussen Tabor en Newton schoonhouden met 

vuilknijper 
    

  
 ja (Was voorheen reclassering? Actie Talent? 

Vuilnisbakken plein legen x    30-45   ja 1 x per week op vrijdag 

Strooien bij gladheid x       ja Afhankelijk van het weer. Incidenteel 

Uitgifte Pasjes, Liftsleutels, Kluisjes) x       Ja  

Meelopen bij verloren kluissleutel x       Ja  

Kluisjescontrole        Ja 1 keer per week? 

          

Dennis is pedagisch conciërge. Hij omschrijft zijn rol  als de oren en ogen van de school. Hij is ook de link naar de politie als er zaken thuis en bij school gebeuren. Dit komt wekelijks voor. Belangrijk is orde en netheid. Dit zorgt 

ook voor beter gedrag 

Op termijn zal er beneden een portiersloge komen, met 3-4 werkplaatsen. Hier kan wellicht naast de Verzuimcontrole en gedrag gerichte taken iemand verantwoordelijk worden voor de pasjes/sleutels/kluisjes/meelopen bij 

kluisjes / liften etc.   

 


