
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

TAC 
Secundair onderwijs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Lindestraat 123A 

2880 Bornem  
tel. 03 897 98 11  
admin.sgr6@g-o.be 



Functiebeschrijving TAC Secundair Onderwijs RVL    2 
 

  
INLEIDING 
Functiebeschrijving van het GO! 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
 
Elk personeelslid oefent zijn functie uit binnen het algemene kader van de onderwijsregelgeving, zoals 
die is vastgelegd in onder meer het decreet rechtspositie en het arbeidsreglement. Hij houdt daarbij 
rekening met de principes van de gehechtheids- en de neutraliteitsverklaring, die hij heeft 
ondertekend bij zijn indiensttreding. 
 
Bij de invulling van zijn opdrachten geeft het personeelslid concreet gestalte aan het schoolwerkplan. 
Het schoolwerkplan is de vertaling op schoolniveau van het pedagogisch project van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dat de missie omschrijft van het GO!. Elk resultaatgebied 
in deze functiebeschrijving moet dan ook worden bekeken in het licht van de principes van het 
pedagogisch project: 
 
Het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een project: 
• met pluralistische grondslag; iedereen die zich bij het GO! betrokken voelt, moet zich in het 
pedagogisch project van het GO! thuis kunnen voelen, ongeacht zijn filosofische, godsdienstige en 
ideologische visie op mens en maatschappij;  
• dat beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inzonderheid de 
rechten van het kind;  
• dat ieder individu de kansen biedt op optimale ontwikkeling; dat niet leidt tot nivellering en 
standaardisering, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op grond van eigen aard en 
bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste pedagogisch-didactische hulp krijgt, ongeacht geslacht, 
levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden;  
• dat de totale ontwikkeling van de persoon nastreeft: kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, 
attitudevorming met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien 
van mens, natuur en samenleving.  
 
Het pedagogisch project van het GO! streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het 
draagt bij tot de vorming van vrije mensen, die: 
 
• fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen in het wereldgebeuren 
kunnen benaderen met erkenning van hun authenticiteit;  
• een "open" geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders 
mening;  
• "mondig" zijn, zodat ze hun ideeën voor de medemens helder en juist kunnen vertolken;  
• intellectueel "nieuwsgierig" blijven, met een levenslange bereidheid tot studie en vorming vanuit 
ervaringsgerichtheid;  
• getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid binnen het maatschappelijk 
aanvaarde waardenpluralisme. Hierbij worden de jongeren gestimuleerd tot het opbouwen van een 
persoonlijke verantwoorde keuze, die gepaard gaat met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van 
zichzelf en van de anderen in de samenleving en met bereidheid om zich belangstellend, maar zonder 
bemoeizucht in elkaars ervarings- en waardenwereld in te leven;  
• open oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: 
geëngageerd constructief opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn 
fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;  
• de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als uitgangspunt nemen, maar zich ook 
inspannen om ze te verwezenlijken.  
 
In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren wordt uitgegaan van de mens als individu en als 
gemeenschapswezen. 
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De mens als INDIVIDU. Ieder mens is een "uniek" verschijnsel; in elke onderwijs- en 
opvoedingssituatie moet dus de individuele eigenheid van ieder kind, van iedere adolescent 
tot haar recht komen. Dit betekent onder meer gelijke ontwikkelingskansen voor 
gelijkbegaafden. Het houdt tevens in, dat enerzijds milieuachterstanden of -handicaps worden 
gemilderd of weggewerkt door aangepaste hulpverlening en anderzijds wordt ingespeeld op 
de specifieke behoeften van meerbegaafde en talentvolle jongeren. De mens als 
GEMEENSCHAPSWEZEN. Een harmonische wisselwerking tussen individu en gemeenschap 
is onontbeerlijk; de individuele persoon moet in de samenleving maximale ontplooiingskansen 
krijgen. Dit is slechts haalbaar, als de vorming van het individu "totaal" is, d.w.z. als ze zowel 
wetenschappelijke en technologische, sociaal-culturele en ethische componenten omvat; een 
gezond evenwicht tussen die verschillende componenten is een must. Steunende op die 
totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten 
opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen 
opstellen; ze zullen van jongs af aan leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Werken, 
zich inspannen en gezond ontspannen, behoren in die optiek tot het normale 
verwachtingspatroon van de ouders en van diverse begeleidingsinstanties binnen het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.. 
 
In de totale vorming van de persoon als gemeenschapswezen horen de volgende essentiële taken 
thuis: 
• het verstrekken van functionele kennis, het ontwikkelen van vaardigheden, het aanleren van 
onderzoeksmethodes en technieken om de verworven kennis adequaat te kunnen aanwenden.  
• het bijbrengen van attitudes (gedragsvormen) om zich later als volwassene gemakkelijk te kunnen 
"bewegen" in en te participeren aan de ontwikkelingen in de maatschappij waarin onder meer nieuwe 
technologieën, de vrije tijd, cultuur, sport en de aandacht voor natuur en leefmilieu een steeds ruimere 
plaats innemen.  
 
Het GO! voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit , 
verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders. 
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In de scholen waar naast de TAC ook een of meer Technisch Adviseurs werken, heeft de Technisch 
Adviseur Coördinator een coördinerende en delegerende taak betreffende de onderstaande 
bevoegdheden. 

1. Pedagogisch project en schoolwerkplan: 
 
Doel: 
Samen met de andere betrokkenen het pedagogisch project van de school en het schoolwerkplan 
helpen definiëren, waken over een goede uitvoering ervan en indien nodig bijsturen. 
 
Actiedomeinen: 
De technisch adviseur-coördinator wordt bij het beleid van de school betrokken. Daarom wordt op 
geregelde tijdstippen overleg gepleegd zowel met het personeel als met de directie.  De TAC waakt 
mee over het professionele, didactisch en pedagogisch handelen van de school 

 
 
2. Schoolorganisatie: 

 
Doel: 
Een effectieve schoolorganisatie opzetten 

 
Actiedomeinen: 

 

De TAC concretiseert het pedagogisch beleid naar de praktijkleerkrachten toe en helpt de best 
mogelijke voorwaarden voor het onderwijsproces te creëren. 

Hij draagt bij aan de promotie van de school. 

Hij rapporteert aan de directie, signaleert problemen en zoekt mee naar oplossingen. 

Hij participeert in samenwerking met de directie in interne of externe werkgroepen. 

De TAC neemt initiatieven om GIP en stages te organiseren. 

 
 
 

3. Personeelsbeleid: 
 
Doel: 
Leiden en begeleiden van personeel. 
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Actiedomeinen: 
 

 
De TAC begeleidt de praktijkleerkrachten. 
 
 
De TAC geeft de nodige instructies aan het MVD-personeel om het onderhoud van de 
schoolgebouwen optimaal te houden. 
 
 
De TAC geeft opdrachten tot herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan de 
infrastructuur. 

Hij organiseert en begeleidt de werking van de vakwerkgroepen. 

Hij verzekert de coördinatie tussen de vakleraren, zorgt ervoor dat ervaringen en werkmethodes 
uitgewisseld worden en bevordert de samenwerking tussen de leerkrachten. 

 
 
3. Leerlingenbegeleiding: 

 
Doel: 

 
zelf tijd maken om contacten te onderhouden met de leerlingen. 

 
Actiedomeinen: 

 

Ook van de TAC verwacht men een leerlinggericht denken en handelen. 

De TAC kan optreden als bemiddelaar tussen leerlingen, leraar en/of stageplaatsen. 

Hij kan fungeren als afgevaardigde van de directeur tijdens klassenraden. 

Hij verzekert de coördinatie tussen de vakleraren, zorgt ervoor dat ervaringen en werkmethodes 
uitgewisseld worden en bevordert de samenwerking tussen de leerkrachten. 

 
5. Overleg en samenwerking met alle interne partners: 

 
 

Doel: 
Instaan voor en toezien op een goede communicatie en overleg met alle interne 
schoolbetrokken instanties / partijen. 

 
 

   Actiedomeinen:  
 

Hij organiseert en begeleidt de werking van de vakwerkgroepen. 

Hij adviseert het schoolteam inzake didactische hulpmiddelen en tracht die tegen de beste prijs  
verwerven. 
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De TAC heeft een adviserende en coördinerende rol bij het nascholingsbeleid van de school 
binnen de vakgebieden.  

Hij neemt zelf deel aan studiedagen en volgt de noodzakelijke nascholing in functie van het amb  
en brengt de opgedane kennis over in de vakgroepen. 

De TAC neemt initiatieven om vakoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen en te  bevorderen  

Hij geeft zelf het goede voorbeeld qua taal en houding en tracht zijn communicatievaardigheden 
zo te ontwikkelen dat een optimaal samenwerken met anderen mogelijk is. 

De TAC organiseert de stages in samenwerking met de collega’s stagebegeleiders.  

De TAC organiseert de GIP in samenwerking met de collega’s en coördineert de werkzaamhede  
van de GIP-jury.  

Hij stelt in overleg met directie en de betrokken leerkrachten per klas een mentor aan voor de 
GIP/stage. 

Hij  organiseert planningsvergaderingen met mentoren en vakverantwoordelijken. 

De TAC kan coördinatievergaderingen bijeenroepen en voorzitten. 

Hij stelt de juryteams samen en schrijft externe juryleden aan, nodigt hen uit, informeert en 
ontvangt hen. Hij onderhoudt de contacten met de juryleden. 

Hij volgt samen met de mentoren de opdracht, organisatie en het proces van de G.I.P. op en 
zorgt indien nodig voor een bijsturing. 

Hij organiseert de eindevaluatie van de G.I.P. volgens schoolspecifieke afspraken. 

De TAC levert de noodzakelijke logistieke ondersteuning voor de organisatie van de proeven en 
voor de leerlingen. Hij zorgt ervoor dat het benodigde materiaal in voldoende mate aanwezig is. 

 
 
 
6. Overleg en samenwerking met externe partners: 

 
 

Doel: 
Instaan voor een goede communicatie en overleg met alle externe partners 
 
Actiedomeinen: 
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Hij schrijft externe juryleden aan, nodigt hen uit, informeert en ontvangt hen. Hij onderhoudt de 
contacten met de juryleden. 

De TAC legt en onderhoudt telefonische, schriftelijke en persoonlijke contacten met de 
bedrijfswereld en/of externe organisaties. 

Hij contacteert firma’s om allerhande informatie te verzamelen. 

Hij tracht de beste didactische hulpmaterialen goedkoop te verwerven en vraagt daarom de bes  
prijzen bij diverse firma’s. 

Hij tracht voordrachten en voorstellingen van nieuwigheden van bedrijven bij te wonen wanneer 
die van belang kunnen zijn voor de vakgebieden die de school aanbiedt. 

De TAC streeft een nauwe samenwerking met bedrijven na, bevordert en coördineert contacten 
tussen school en bedrijf. 

 
7. Materieel en financieel beleid: 

 
 

Doel: 
Het schoolbudget helpen opmaken, uitvoeren en opvolgen. 

 
 

Actiedomeinen: 
 
 

De TAC formuleert voorstellen in functie van  de jaarlijkse begroting en het jaarlijks 
investeringsplan en werkt mee aan het opmaken ervan. Hij stelt voor welke investeringen jaarlijk  
voor KIW worden gedaan. 

De TAC volgt de evolutie van de uitgaven, controleert het budget, rapporteert hierover aan de 
financieel verantwoordelijke en aan de directie. 

Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen van toegewezen stocks en inventarissen, in 
samenwerking met betrokken leerkrachten. 

Hij zorgt ervoor dat de nodige materialen en voorraden beschikbaar zijn voor de diverse 
afdelingen, binnen de budgetmogelijkheden van de afdelingen.  

De TAC plaatst tijdig de bestellingen voor grondstoffen en materialen volgens geijkte procedures  
Hij ontvangt de leveringen, controleert en verdeelt ze. 

Hij vraagt offertes aan, maakt de bestelbons en legt die voor aan de directie, hij ontvangt 
leveranciers en vertegenwoordigers. 
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Hij coördineert de werken voor derden coördineren en volgt ze op. 

Hij gaat na of de werken voor derden passen binnen het vakgebied/programma van de afdeling  

Hij verzorgt de administratie voor werken voor derden. 

Hij maakt de prijsoffertes inzake werken voor derden volgens de afspraken die binnen de schoo  
werden gemaakt. 

Hij controleert de afgewerkte producten voor derden en zorgt voor de facturatie volgens de 
geijkte procedures en de vastgestelde formules. 

De TAC ontvangt de vragen tot inhuren van de schoolinfrastructuur, zorgt voor de nodige 
administratie en een correcte prijsberekening. 

 
 
 
 

8. Veiligheidsbeleid 
 

Doel: 
De veiligheid van leerlingen ,personeel en de leefomgeving waarborgen. 

 
Actiedomeinen: 
 

De TAC houdt toezicht op de inrichting en de uitrusting van de (praktijk) lokalen, speciaal met he  
oog voor hygiëne en veiligheid, stuurt bij en grijpt in waar nodig.  

Hij zorgt ervoor dat gebruiksaanwijzingen, veiligheids- en onderhoudsfiches aanwezig zijn, werk  
veiligheidsvoorschriften uit en laat ze naleven. 

Hij houdt toezicht op het verantwoord gebruik van gereedschappen, machines, materialen en 
grondstoffen door leerkrachten en leerlingen, met oog voor veiligheid en hygiëne en grijpt in waa  
nodig.  

Hij beheert de schoolgereedschappen en machines en controleert of ze voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. 

In samenwerking met de vakleerkrachten staat de TAC in voor het bijhouden van een inventaris 
van het materiaal en de schoolgereedschappen. 

In samenwerking met leerkrachten en directie wordt het werkplaatsreglement opgesteld en de 
implementatie ervan opgevolgd. 
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De TAC doet marktprospectie inzake aanvulling en modernisering van uitrusting. 

Hij werkt mee aan het opmaken van aanbestedingsdossiers. 

Hij zorgt ervoor dat kleine herstellingen en/of onderhoudswerkzaamheden aan toestellen worde  
uitgevoerd en geeft opdrachten tot onderhoud en herstellingen aan het MVD-personeel. Hij gaa  
na welke herstellingen/werkzaamheden door de eigen afdelingen, het MVD-personeel of door 
derden kunnen/moeten uitgevoerd worden. 

Hij regelt de verdeling en de bezetting van de praktijklokalen en adviseert in functie daarvan bij 
de opstelling van de uurroosters. 

De TAC organiseert de afval- en recuperatiestroom en maakt de dossiers inzake vergunningen 
op. 

De TAC oefent de functie van veiligheidscontactpersoon uit voor de school en organiseert de 
noodzakelijke veiligheids- en evacuatieoefeningen. 

 
9. Administratief beheer:  

 
Doel: 

 
Instaan voor en toezien op een correcte verwerking van de documenten i.v.m. de 
toegewezen opdracht.  
 
Actiedomeinen: 

 

Hij stelt in overleg met directie en de betrokken leerkrachten per klas een mentor aan voor de 
GIP/stage. 

Hij  organiseert planningsvergaderingen met mentoren en vakverantwoordelijken. 

De TAC kan coördinatievergaderingen bijeenroepen en voorzitten. 

Hij stelt de juryteams samen en schrijft externe juryleden aan, nodigt hen uit, informeert en 
ontvangt hen. Hij onderhoudt de contacten met de juryleden. 

Hij volgt samen met de mentoren de opdracht, organisatie en het proces van de G.I.P. op en 
zorgt indien nodig voor een bijsturing. 

Hij organiseert de eindevaluatie van de G.I.P. volgens schoolspecifieke afspraken. 

De TAC levert de noodzakelijke logistieke ondersteuning voor de organisatie van de proeven en 
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voor de leerlingen. Hij zorgt ervoor dat het benodigde materiaal in voldoende mate aanwezig is. 

Samen met de vakleerkrachten zoekt en inventariseert hij geschikte stageplaatsen. 

Hij  ziet toe op juridische aspecten inzake stagecontracten, PBW en verzekering tijdens de 
stage. 

De TAC volgt de stageadministratie op en controleert ze. 

Hij controleert de stagebezoeken van de stagebegeleiders. 

Hij bemiddelt indien nodig tussen stageplaats en leerling. 

De TAC regelt de medische onderzoeken voor de leerlingen-stagiairs. 

Hij ziet toe op de toepassing van het stagereglement. 

Hij ontvangt de stagiairs die een stage in onze instelling willen lopen, onderhoudt de contacten 
met hun mentoren en zorgt ervoor dat zij in optimale omstandigheden kunnen werken. 

 
 
10.  Extern communicatiebeleid: 

 
Doel:     
Het imago van de school bevorderen. 
 
Actiedomeinen: 

 

De TAC onderhoudt de contacten met de convenantpartners. 

Hij onderhoudt de contacten met de leveranciers en uitvoerders van werken zoals een goede 
huisvader. 

 
 
 

11. Nascholing: 
 
 

Doel: 
Instaan voor de eigen professionalisering en de vakleerkrachten wijzen op ontwikkelingen en 
nascholingen binnen hun vakgebied. 
 
Actiedomeinen: 
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De TAC volgt de evolutie binnen de vakgebieden op en rapporteert hierover aan directie en 
leerkrachten van betrokken vakgebieden. 

De TAC heeft een adviserende en coördinerende rol bij het nascholingsbeleid van de school 
binnen de vakgebieden. 

Hij neemt zelf deel aan studiedagen en volgt de noodzakelijke nascholing in functie van het amb  
en brengt de opgedane kennis over in de vakgroepen. 

 
 

Competenties en vaardigheden die moeten nagestreefd worden: 
 

Gedrevenheid: 
 Zoekt constant naar nieuwe methodes en/of verbeteringen. 
 Houdt zichzelf op de hoogte van de evoluties binnen de vakgebieden en draagt deze kennis 

over op de leerkrachten. 
 

Verantwoordelijkheidsbesef: 
 Heeft oog voor de veiligheid en de hygiëne in de praktijklokalen, treedt op wanneer de 

veiligheid en/of de hygiëne in gedrang komen. 
 Biedt hulp in crisissituaties of bij kleine ongevallen. 
 Ziet toe op het onderhoud en gebruik van materialen en machines. 

  
Sociaalvoelendheid: 

 Laat collega’s en leerlingen in een moeilijke situatie niet aan hun lot over. 
 Is empathisch, kan zich inleven in de wereld van anderen (collega’s, leerlingen, ouders). 
 Kan bemiddelen in conflicten, heeft tact. 
 Is niet bevooroordeeld, werkt niet discriminerend. 
 Heeft oog voor diversiteit onder de mensen. 

 
Relatiebekwaamheid: 

 Beheerst non-verbale communicatie. 
 Is discreet. 
 Is consequent, eerlijk en objectief. 
 Buigt conflictsituaties om zodat men er kan uit leren op positieve wijze. 
 Initieert en onderhoudt externe contacten. 
 Maakt duidelijke afspraken, houdt er zich aan en doet anderen er zich aanhouden. 
 

Teamgerichtheid: 
 Helpt mee om een positief klimaat onder de leerkrachten en collega’s te realiseren. 
 Wisselt ervaringen en informatie uit met leerkrachten en collega’s. 
 Overlegt met leerkrachten en collega’s. 
 Kan conflicten positief hanteren en oplossen. 
 Is bereid om te helpen. 
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Teamleiderschap: 
 Geeft de richting aan en legt doelen vast. 
 Stelt alle informatie ter beschikking die de medewerkers nodig hebben om hun functie goed te 

kunnen uitvoeren. 
 Volgt zijn medewerkers op, coacht, moedigt hen aan, corrigeert en stuurt bij waar nodig. 
 Schept ruimte voor eigen inbreng, consulteert, luistert. 
 Kan beslissingen nemen. 
 Geeft het goede voorbeeld. 

 
Kritische ingesteldheid omtrent het eigen handelen: 

 Durft zichzelf in vraag te stellen. 
 Analyseert resultaten en trekt er conclusies uit, ook naar zichzelf; tracht uit fouten te leren. 

 
Flexibiliteit: 

 Past zich aan de omstandigheden aan. 
 Speelt in op wisselende noden en verwachtingen. 
 Staat open voor ideeën van anderen. 

 
Organisatietalent: 

 Werkt gestructureerd. 
 Is stipt. 
 Werkt kostenbewust. 
 Denkt in logische stappen. 
 Maakt taakverdelingen. 

 
Positieve ingesteldheid: 

 Straalt enthousiasme uit, is gemotiveerd, draagt bij tot een goede sfeer. 
 Geeft blijk van betrokkenheid bij het schoolbeleid. 
 Houdt vol, geeft niet op bij de minste tegenslag. 
 Is aanwezig op activiteiten georganiseerd door de leerlingen. 

 
 

Leerlinggerichtheid: 
 Luistert actief naar de leerlingen. 
 Pakt de zwakheid van een leerling op een constructieve manier aan. 
 Begeleidt een leerling waar nodig individueel. 
 Volgt de resultaten en het gedrag van de leerlingen op. 
 Maakt problemen tussen leerlingen bespreekbaar. 

 
Vakgedrevenheid: 

 Zoekt constant naar nieuwe methodes en/of verbeteringen. 
 Houdt zichzelf op de hoogte van de evoluties binnen de hem toevertrouwde vakgebieden en 

draagt deze kennis over op de leerkrachten. 
 Onderhoudt een nauwe band met de sector. 
 Organiseert vakgerichte uitstappen en bedrijfsbezoeken, nodigt sprekers uit. 
 Draagt de hem toevertrouwde vakgebieden positief uit. 

  
 


	Competenties en vaardigheden die moeten nagestreefd worden:

