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Functie-informatie 
 

Functienaam  Mediathecaris/Hoofd mediatheek 
Salarisschaal  7 
Indelingsniveau III b 
Organisatie  Onderwijsgroep Amersfoort  
Werkterrein  Bedrijfsvoering -> Bibliotheek/mediatheek 
Activiteiten  Bewerken van gegevens 

Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, 
instrumenten 

Kenmerkscores  33332 33233 32 22 
Somscore  37 
Datum   30-08-2004 
 

Functiebeschrijving 
 

Context 
De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 
speciaal voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 
onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, 
VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks 
leerlingen, docenten en overige personeelsleden. Het hoofd mediatheek is werkzaam binnen de 
ondersteunende dienst die onder leiding staat van de schoolleiding.  
 
De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ten 
behoeve van het leerproces van de leerlingen. Het hoofd mediatheek verricht werkzaamheden ten 
behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek, is gebruikers behulpzaam bij het 
vergaren en raadplegen van informatie, stuurt de vrijwillige medewerkers van de mediatheek aan en 
draagt zorg voor het beheer van de collectie. 
 

Werkzaamheden 
1. Verricht werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek 

door: 

 het coderen en registreren van documenten (o.a. CD-rom) met behulp van verschillende 
methodieken; 

 het uitlenen en innemen van materialen; 

 het verzorgen van de uitleenadministratie; 

 het bijhouden van reserveringen; 

 het bijhouden van de catalogus. 
 
2. Is gebruikers behulpzaam bij het vergaren en raadplegen van informatie door: 

 het geven van instructie voor het gebruik van aanwezige ICT-apparatuur en-systemen; 

 het verstrekken van informatie aan de gebruikers; 

 het instrueren en begeleiden van leerlingen bij het zoeken, selecteren en verwerven van 
informatie; 

 het houden van toezicht op de leerlingen die in de mediatheek werken; 

 het geven van mediatheeklessen aan de brugklassen. 
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3. Geeft leiding aan de vrijwillige medewerkers van de mediatheek door: 

 het inwerken en begeleiden van de mediatheekmedewerkers; 

 het samenstellen van de weekroosters. 
 
4. Draagt zorg voor het beheer van de collectie door: 

 het bewaken van het mediatheek budget in overleg met de conrector; 

 het aanschaffen van nieuwe informatiematerialen op verzoek van vaksecties en 
docenten; 

 het binnen een toegewezen deel van het budget zelfstandig aanschaffen van 
informatiematerialen met name op softwaregebied; 

 het verantwoorden van de aanschaf en het beheer van de collectie aan de conrector; 

 het zelfstandig saneren van de collectie. 
 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 Het hoofd mediatheek legt verantwoording af aan de conrector over de bibliotheektechnische, 

beheersmatige en administratieve ondersteuning in de mediatheek en over de aanschaf en het 
beheer van de collectie; 

 Het hoofd mediatheek verricht werkzaamheden binnen administratieve voorschriften, 
uitleenvoorwaarden en werkafspraken, van belang voor de wijze van ontsluiting en registratie, 
voor het aanvragen en uitlenen van materiaal en voor het bijhouden van de 
uitleenadministratie; 

 Het hoofd mediatheek neemt beslissingen bij het verzorgen van de uitleenadministratie, bij 
het aansturen van de vrijwillige medewerkers, bij het aanschaffen van materialen binnen het 
toegewezen budget en bij het geven van instructie aan de gebruikers. 

 

Kennis en vaardigheden 
 kennis van de voor de administratie en de mediatheek geldende uitvoeringsvoorschriften; 

 kennis van moderne literatuur, jeugdliteratuur en informatieve boeken; 

 inzicht in de indelings- en ordeningsstructuur van het aanwezige bibliotheek- en 
documentenmateriaal; 

 kennis van ICT-apparatuur en het gebruik ervan; 

 inzicht in de informatiebehoefte van de gebruikers en de voor het onderwijs beschikbare 
software; 

 vaardigheid in het instrueren van gebruikers; 

 vaardigheid in het bijhouden van een uitleenadministratie. 
 

Contacten 
 gebruikers om hen wegwijs te maken in de mediatheek; 

 leerlingen en docenten om geïnformeerd te worden over hun informatiebehoefte en 
informatie te verschaffen; 

 interne en externe gebruikers, vakgenoten en medewerkers van boekhandels, uitgeverijen, 
bibliotheken en instanties op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het 
vakgebied. 

 
 


