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CONTEXT:  

 Organisatorische eenheid:  
onderwijsondersteunend proces. 

 Verantwoording: aan de direct 
leidinggevende over de kwaliteit van het 
coördineren van leermiddelen. 

 Kader: werkafspraken, budgetten en 
voorschriften met betrekking tot de 
leermiddelen. 
 

 

KERNACTIVITEITEN PER RESULTAATGEBIED:  

1. Het opstellen van de jaarlijkse planning voor de werkzaamheden met 
betrekking tot leermiddelen. 
Het verzamelen van wensen van secties en directeuren met 
betrekking tot de aanschaf van leermiddelen. 
Het overleggen met de budgetbeheerder over toe te passen 
afschrijvingstermijnen en de aanschaf van leermiddelen. 
Het zorg dragen voor het tijdig opstellen van leermiddelenlijsten ten 
behoeve van de onlinebestelling door leerlingen en het tijdig bestellen 
van presentexemplaren voor docenten en overig docentenmateriaal. 
Het coördineren van de inzet van mediathecarissen op de locaties ten 
behoeve van de inname van leermiddelen, van de uitgifte hiervan aan 
tweede fase leerlingen en het oplossen van problemen bij de inname. 
Het, voor het intern boekenfonds tweede fase, zorg dragen voor de 
financiële afwikkeling van verkopen en betalingen door leerlingen.  
Het verzorgen van de bestelling van leermiddelen en mutaties tijdens 
het schooljaar. 
Het controleren en, zo nodig, herstellen van door de leverancier 
ingevoerde digitale leermiddelen in het leerlingvolgsysteem. 
Het fungeren als in- en extern aanspreekpunt voor de directe toegang 
tot digitale leermiddelen. 
Het doen van voorstellen voor een efficiënter leermiddelenbeleid. 

2. Het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden 
en het zo nodig uitbreiden hiervan.  
Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a.  
collegiale consultatie. 
Het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het 
vakgebied, het bestuderen van relevante vakliteratuur. 
 

 

VAKMATIG EN METHODISCH 

COMPETENT:  

De medewerker Leermiddelen coördineert de 
uitvoering van leermiddelen. 
Hij is accuraat, zelfstandig, denkt 

oplossingsgericht, kan plannen en 

organiseren en beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden. 

Dit houdt in dat hij bijvoorbeeld:  

 in staat is wensen te vertalen in een 
leermiddelenlijst; 

 inzicht heeft in de onderwijsstructuren 
binnen het Lauwers College; 

 zich op de hoogte houdt van aanschaf- 
en vervangingscriteria met betrekking tot 
leermiddelen; 

 inzicht heeft in de financiën rondom het 
leermiddelenbeleid; 

 vaardig is in het doen van voorstellen ter 
verbetering van het leermiddelenbeleid 
en in het aandragen van oplossingen 
voor knelpunten in de uitvoering van 
plannen. 

 

RESULTAATGEBIEDEN:  

1. Het coördineren van de uitvoering van 
leermiddelen. 

2. Het zorg dragen voor de eigen 
professionalisering.  
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OPLEIDINGSEISEN:  

 Diploma MBO en/of relevante certificaten. 
 

KENNIS:  

 Kennis van de procedurele en 
administratieve organisatie rondom het 
leermiddelenbeleid. 

 Kennis van de leermiddelenmarkt met 
betrekking tot het VO.  

 Kennis van de doelstelling en taken van 
het Lauwers College. 
 

VAARDIGHEDEN:  

 Vaardig in het opstellen van planningen 
en leermiddelenlijsten. 

 Vaardig in het werken met relevante 
applicaties. 

 Vaardig in het oplossen van 
organisatorische aangelegenheden 
rondom leermiddelen. 
 

 

BESLIST BINNEN KADER OVER/BIJ:  

 Het coördineren van de uitvoering van leermiddelen. 
 

 

CONTACTEN: 

 Met secties en directeuren over wensen met betrekking tot de aanschaf van leermiddelen om informatie uit te 
wisselen. 

 Met de budgetbeheerder over toe te passen afschrijvingstermijnen en over de aanschaf van leermiddelen om 
informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen. 

 Met docenten over het bestellen van presentexemplaren voor docenten en overig docentenmateriaal om informatie 
uit te wisselen en tot afstemming te komen. 

 Met mediathecarissen over de inname en uitgifte van leermiddelen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 

 Met leerlingen over leermiddelen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 
 Met leveranciers over door de leverancier ingevoerde digitale leermiddelen in het leerlingvolgsysteem om informatie 

uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 
 Met betrokkenen over de directe toegang tot digitale leermiddelen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 

komen en adviezen te verstrekken. 
 

 


