
Rollen in de functie van de D-Docent in het MBO 

 

Als start van de synthese opdracht is een inventarisatie gemaakt bij D-docenten 

van welke taken ze uitoefenen binnen hun functie. Daarbij is gevraagd naar taken 

die al tijdens en voor de studie worden uitgevoerd, waarvan men denkt dat het bij 

de D-docent past. Vervolgens is er gevraagd naar taken die de respondenten vinden 

passen bij de D-docent van straks, na de opleiding. 

De uitkomst van de inventarisatie van taken is gekoppeld aan de rollen die 

uitgekozen zijn voor de synthese-opdracht. Dit is terug te zien in het schema in de 

bijlage. De taken bij de rol kunnen na de synthese-opdracht gebruikt worden om 

een en ander concreet te bespreken in gesprek met docenten die 

professionaliseren. 

 

Resultaten van de inventarisatie: 

Taken: 

De volgende taken worden beschreven: 

Meewerkend voorman voor opleiding /coachen van collegae:  

Deze taak wordt voor, tijdens en na de masterstudie gezien als een taak. 

 

Constructeur examenzaken / inspectie/ auditor / OER / vaststellen PVB / 

vaststellen toetsen: 

Deze taak wordt na de masterstudie nog maar weinig genoemd. Een D-docent kan 

dit als specifieke taak op zich nemen, terwijl dat voor een andere D-docent geen 

taak hoeft te zijn. 

 

Projecten FOV e.a., Verbeteren onderwijssysteem / innovaties: 

Bij deze taak valt op dat deze als taak wordt gezien, maar dat hij “straks” vaker 

wordt ingezet.      

 

 



Contact samenwerking partners / netwerken                                                         

Landelijk overleg opleidingen  / MBO Raad                                                                              

Werkgroep / samenwerking andere ROC’s: 

De taken die de docent met buiten het ROC verbindt worden zowel nu als “straks” 

uitgevoerd. 

 

Adviseur en samenwerken met MT, Beleidsdocumenten opzetten: 

Deze taak is tijdens de opleiding ontstaan en D-docenten willen deze taak straks 

voortzetten. 

                                                                                                   

Curriculum ontwikkelen en verantwoordelijk en onderwijsproces transparantie: 

Deze taak lijkt een verandering te ondergaan van het ontwikkelen van een 

curriculum naar de invulling van het onderwijsproces in de onderwijsorganisatie. 

 

Regisseur team: 

Deze taak lijkt te veranderen naar een taak die samen gedeeld wordt in het team.                    

 

Expertise breed inzetten /taakgroep-overstijgend / verantwoording in Domein: 

Deze taak wordt aangevoeld, door sommige al uitgevoerd en wordt “straks” gezien 

als een deel van het werk.                                              

 

Andere bevindingen: 

Docenten zien algemene docenttaken als een D-docent taak  

Docenten geven aan bij de rol van straks dat ze denken dat dit is wat er van ze 

verwacht gaat worden. 

Er zijn taken die vaak worden genoemd en door de meeste D-docenten worden 

uitgeoefend. Andere taken zijn een expertise gebied van een docent, een andere 

D-docent vult deze rol niet in. 

Sommige taken van een de D-docent werden al voor de aangenomen functie/ studie 

uitgeoefend 

NB: 

-In de rollen van “straks” werd de rol van nu die meegenomen wordt vaak vergeten 

te vermelden. 

  



Bijlage: Inventarisatie taken D-docent 

20 D-Docenten hebben hun taken ingevuld 

 

                   Wat doe je NU    Wat doe je Straks 

 
 
 
 
D Docent Rol 

 
Wat zijn taken die je nu  
uitoefent waarvan je denkt 
dat ze bij een D-Docent  
horen? 

 
Welke taken vind jij 
passen bij de rol van een 
D-Docent? 
 

INSPIREREN / 
COACHEN 

Meewerkend voorman voor 
opleiding /coachen van 
collegae                        

13 
 

 
 
 

11 

   

INNOVEREN/ 
PROFESSIONALISEREN 

Constructeur examenzaken / 
inspectie / auditor / OER / 
vaststellen PVB / vaststellen 
toetsen       8                                           

 
 
 
1 

   

INNOVEREN / 
ONDERZOEKEN 

Projecten FOV ea                   6  
 
  Verbeteren onderwijssysteem 
/ innovaties                           4                                                          
 

 
 

16 

 
 

  

 
VERBINDEN / 
ONDERZOEKEN 

 
Contact samenwerking 
partners / netwerken                                                           
Landelijk overleg opleidingen  
/ MBO Raad                                                                              
Werkgroep / samenwerking 
andere ROC’s                        8                                               

 
 
 
 
 
8 

   

VERBINDEN  / 
ONDERNEMEN 

Adviseur en samenwerken met 
MT                                        7 
Beleidsdocumenten opzetten 3                         

 
5 

   

INNOVEREN/ 
ONDERZOEKEN 

Curriculum ontwikkelen en 
verantwoordelijk                   9                                  
 

3 en onderwijsproces 
transparantie 

   

 Regisseur team                    11                        
  

3 

   



INNOVEREN/ DELEN  Expertise breed inzetten 
/taakgroep-overstijgend / 
verantwoording in Domein                                               
                                      4 

   

 
 

 Didactisch en 
pedagogische inbreng     2  
 

  Kennis bijhouden             1                               

   

 Taken van een docent die ook 
genoemd worden bij de D-
docent rol 

 

 Lesgeven                                           
10 
 

5 

 SLB-er  / coachen van 
studenten          4                                       
 

SLB-er  / coachen van 
studenten          4                                       
 

 Inhoudelijk ontwikkelen 
onderwijs       7 

 

2 

 Werkveldbijeenkomsten                       
1 
 

 

 Kenniskring / COP                               
4 
 

3 

 Assessor                                              
2 
 

 

 

  



 

 

 


