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Tijdschrijf formulier  UNIENFTO

Onderstaand formulier bestaat uit een vóór- en een achterzijde, A4 formaat.
Wanneer het wordt afgedrukt en vervolgens met de kopieermachine dubbelzijdig wordt gekopiëerd op
141% (A3 formaat) ontstaat een formulier dat zich in de praktijk bewezen heeft.

Op A4 formaat zijn de vakjes wat klein om er duidelijk in te kunnen schrijven. Maar als u tevreden bent met
alleen het aantal gwerkte uren, en de onderverdeling in verschillende taken minder relevant vind, is diit
formaat ook te gebruiken.

 





CODERING: (per codenummer zijn, niet uitputtend, voorbeelden genoemd van werkzaamhe-
den die onder die codering vallen.

1. UITVOERING, CONTACTTIJD
alle soorten college; contacttijd per cursus; begeleiden en beoordelen van afstu-
deeropdrachten; contractactiviteiten; mentoraat; mondelinge tentaminering;
practica; stagebegeleiding; studiebegeleiding; surveillance.

2. INITIËLE VOORBEREIDING.
bijstelling en actualisering van leerstof; ontwikkeling afstudeerproject,
multimedia-project of cursus; onderwijsontwikkeling; toetsconstructie bij zelfstu-
diepakket.

3. STRUCTURELE VOORBEREIDING
bijstelling en actualisering van de leerstof; normale lesvoorbereiding (ook contrac-
tactiviteiten); maken schrifelijk tentamen; voorbereiding per cursus; voorbereiding
practica.

4. NAZORG.
Standaard nazorg per lesactiviteit (ook cursussen en contract activiteiten); beoor-
delingstijd; begeleiding buitenlandstage; nazorg practica, nazien tentamen; stage-
begeleiding

5. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING.
Alle activiteiten om bij te blijven op het gebied van professie en expertise.

6. MANAGEMENT & BEHEER
beheerswerkzaamheden; bibliotheekcommissie; alle soorten coördinatie; organisa-
tie buitenlandstage; leerplancommissie; organisatie/administratie i.v.m. mento-
raat; taken i.v.m. docent opleidingszaken, docent studentzaken; medezeggen-
schapsactiviteiten; opleidingscommissie; overlegtijd individueel; overleg met
andere instellingen; redactie studiegids; sectievoorzitter; stagebegeleiding; studie-
voorlichting; maken toets- en andere roosters; werkzaamheden t.b.v. organisatie

7. DIVERSEN.
zelfstandig onderzoek; reistijd zoals voor stagebezoek en tussen locaties

VOORBEELD: 

1 oktober
08.10 - 08.30 voorbereiding les en gang naar lokaal
08.30 - 12.15 lessen + nazorg
12.55 - 16.30 lessen
20.30 - 22.30 nakijken tentamens
22.30 - 23.00 voorbereiden lessen

2 oktober
08.30 - 09.00 contacten met collega’s voorbereiding vergadering leerplan-

commissie
09.00 - 11.00 vergadering leerplancommissie
11.00 - 12.00 activiteiten i.v.m. beheer
12.15 - 12.55 reistijd naar andere locatie
12.55 - 14.30 lessen
20.30 - 22.30 ontwikkeling nieuwe module

   NB! uur + 0-14 en 45-60 minuten afronden op hele uur, uur + 15 - 44 minuten op half uur
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