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Infobundel functie deskundige onderwijs 

 
Vacaturebericht 

 
De gemeente Lubbeek zoekt een deskundige onderwijs BV (B1-B3) in voltijds contractueel verband 
(38/38 u/week) voor bepaalde duur. 

Vacaturenummer: 23082021 

Functieomschrijving 

Je werkt onder de leiding van het diensthoofd burgerzaken en vrije tijd en zorgt voor de 

uitbouw van een degelijk gestructureerd en pedagogisch verantwoord gemeentelijk 

basisonderwijs alsmede de uitbouw van de STE(A)M academie. Tevens sta je in voor de 

stimulering van een harmonieuze samenwerking tussen alle scholen van de andere netten 

gelegen op het gemeentelijk grondgebied. 

Heb je een passie voor onderwijs en ben je sterk in administratie, organiseren, coördineren en 
opvolgen? Dan ben jij misschien dé collega die we zoeken!  
 

Profiel 

- Je beschikt over een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus 
of daarmee gelijkgesteld onderwijs bij voorkeur in de onderwijs of pedagogie.  

- Je kan zelfstandig beleidsteksten lezen, analyseren en interpreteren. 

- Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega. 

- Je weet van aanpakken en kan een project leiden van idee, doorheen uitvoering tot resultaat.   

- Je kent vlot je weg in de wereld van het digitale onderwijs. 

- Relevante beroepservaring strekt tot de aanbeveling.  Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen 
dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden. 
 
- Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister. 

- Je slaagt in een selectieproef.  

- Je bent medisch geschikt. 

 
Aanbod 

- De gemeente biedt je een boeiende job.    

-  Dit vertaalt zich in een competitieve verloning van een brutomaandsalaris (aanvangssalaris zonder 
dienstjaren bij vorige werkgever) van min. 2.460,78 euro – max.  3.321,34 (38u/38u). 

- Je geniet ook van verschillende extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis 
openbaar vervoer van en naar het werk. 

- Je werkt 38/38 uur in een glijdend uurrooster. 

- Je hebt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 
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Solliciteren: 

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je 
diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen 
door het sturen van een email aan personeelsdienst@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 
Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het 
gemeentehuis.  
De kandidaturen dienen uiterlijk op 19 september 2021 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur 
van Lubbeek. 
 
Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.77). Je kan ook een email sturen - 
personeelsdienst@lubbeek.be of de gemeentelijke website consulteren www.lubbeek.be. Het 
vacaturebericht werd eveneens toegevoegd in bijlage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
http://www.lubbeek.be/
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BIJLAGE 

 

Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden  

 
Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het 
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 
schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met artikel 
27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 
vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Nederlands is de voertaal.); 
 
2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor de 
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die 
functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 
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Functiebeschrijving 

DESKUNDIGE in het domein ONDERWIJS 

P L A A T S  I N  H E T  O R G A N O G R A M  

AFDELING Afdeling Burgerzaken en vrije tijd 

FUNCTIEFAMILIE Deskundige 

GRAADNAAM Deskundige 

FUNCTIENAAM Deskundige onderwijs 

Dienst: onderwijs 

RAPPORTEERT AAN Afdelingshoofd burgerzaken en vrije tijd 

GEEFT LEIDING AAN / 

FUNCTIEWAARDERING Bv (B1-B3) 

TE BEGEVEN VOLGENS Aanwerving 

EERSTE EVALUATOR Afdelingshoofd Burgerzaken en vrije tijd 

TWEEDE EVALUATOR Algemeen directeur 

V I S I E  V A N  D E  O R G A N I S A T I E  

Het doel van het lokaal bestuur Lubbeek is om het welzijn van zijn klanten en medewerkers blijvend 

te  verhogen. Om dit te bereiken, bouwen we allemaal samen aan een klantgerichte en dynamische 

organisatie. 

W A A R D E N  

In het lokaal bestuur Lubbeek loopt momenteel een traject richting een innovatieve 

arbeidsorganisatie, met name om de voormelde visie te realiseren. Naast de focus op de interne en 

de externe klant vormen de onderstaande waarden en principes de bouwstenen van onze 

organisatie in verandering:  

 RESPECT (iedereen is gelijkwaardig) 

Iedereen mag zichzelf zijn en krijgt de vrijheid, ruimte en mogelijkheden om zich te 

ontplooien 

 SAMEN (horigheid) – Betrokken 

We houden rekening met onze medewerkers en klanten. Daarnaast stimuleren we de 

samenwerking op alle niveaus en vinden we als team aansluiting bij elkaar. 

 VERTROUWEN 

Wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie én kracht! Ook de klant kan/mag 

vertrouwen dat we integer te werk gaan. We handelen eerlijk én oprecht! 
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 DOELGERICHT 

We doen wat we moeten doen én doen dit op een zo efficiënt mogelijke manier. 

Medewerkers houden de dingen zo eenvoudig mogelijk. (geen dubbel werk) 

 DYNAMISCH (innovatief) 

We willen kunnen inspelen op vragen en noden én vooral meegaan met de tijd waarin we 

leven én werken én dit alles op een positieve manier! 

Deze waarden en principes noemen we ook ons ethisch kompas. 

D O E L  V A N  D E  E N T I T E I T  

Uitwerken en organiseren van het onderwijsbeleid van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) 

teneinde te verzekeren dat kwaliteitsvol en innovatief basisonderwijs aangeboden wordt aan de 

kinderen van de gemeente. De dienst Onderwijs staat in voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, 

en zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de gemeentescholen. De dienst 

ondersteunt de directies bij de uitbouw van een degelijk gestructureerd en pedagogisch verantwoord 

gemeentelijk basisonderwijs, de realisatie van het pedagogisch project en de uitwerking van en de 

STE(A)M academie. 

De dienst staat ook in voor de stimulering van een harmonieuze samenwerking met alle scholen van 

de andere netten gelegen op het gemeentelijk grondgebied, de concrete uitwerking van 

netoverschrijdende initiatieven en de organisatie van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. 

D O E L  V A N  D E  F U N C T I E F A M I L I E  

Als deskundige en projectverantwoordelijke van het toegewezen domein: 

 coördineren, overzicht behouden en bijsturen van de werkzaamheden van de toegewezen 

beleidsinitiatieven, projecten en processen; 

 met inhoudelijke vakkennis, uitvoeren van activiteiten; 

 de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en doen groeien, zowel binnen het eigen team 

en vanuit een coachende rol ook de organisatie; 

 de dienstverlening te realiseren conform plan en collega’s te ondersteunen in hun 

werkzaamheden; 

 dit alles in lijn met de visie, de doelstellingen, de organisatieprincipes en de waarden van de 

organisatie (het ethisch kompas). 

F U N C T I E - I N H O U D  e n  R E S U L T A A T G E B I E D E N  

Als deskundige word je ingezet in het beleidsdomein onderwijs. Je staat er in voor de opmaak en de 

uitvoering van het meerjarenplan. Je ondersteunt het afdelingshoofd en de schooldirecties bij het 

opmaken van een ontwerp en staat mee in de opvolging van het meerjarenplan voor de dienst. 

Je werkt een aantal projecten samen concreet verder uit, onder meer de digi-sprong, het 

inschrijvingsbeleid, de zomerschool, de STE(A)M academie,… 
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Je coördineert de projecten en beleidsinitiatieven binnen en verzorgt de periodieke 

beleidsrapportage. 

Je staat mee in voor het opmaken van een ontwerp en de opvolging van het budget en van de 

meerjarenplanning van de dienst om de financiële doelstellingen van de organisatie te behalen en 

een efficiënt en doeltreffend financieel beheer mogelijk te maken. 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 

– tijdig en nauwkeurig een gefundeerd en samenhangend kredietvoorstel en -wijziging opstellen en 

dit in overleg met het afdelingshoofd 

– beheer van de vastgestelde kredieten en de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier 

inzetten 

– streven naar optimalisatie in de uitvoering van de opgedragen opdrachten van de dienst om het 

resultaat en de kost van de dienst op een aanvaardbaar niveau te houden; 

– opvolging van overheidsopdrachten; 

– opsporen, melden en afhandelen van subsidiemogelijkheden. 

 

Omdat we een organisatie in verandering zijn, is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in andere 

domeinen van de organisatie. Daarbij streven we steeds naar een balans tussen de belangen van de 

organisatie en die van het individu. 

 

Communiceren en informeren – zowel reactief als proactief 

Verantwoordelijkheden: Communiceren met en informeren van stakeholders (college, 
burgers, adviesraden, hogere (toezichthoudende) overheid, 
externe organisaties,….) 

Te bereiken resultaten:  Juiste en tijdige informatie verschaffen op een 

klantvriendelijke en toegankelijke manier. 

 Geëscaleerde vragen, klachten, meldingen oplossen. 

 De kwaliteit monitoren van het administratief werk, met name 

het notuleren van de verschillende zittingen van het lokaal 

bestuur, en waar nodig coaching en ondersteuning ter 

verbetering bieden 

 Zicht krijgen op de noden en behoeften van stakeholders. 

 Draagvlak creëren. 
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Voorbeelden van activiteiten:  Je verzorgt de interne en externe communicatie en 
contacten om een vlotte doorstroom en uitwisseling van 
kennis en informatie te realiseren; 

 Je bereidt redactioneel werk voor (berichten, 
nieuwsbrieven, instructies ...); 

 Je bereidt verschillende interne en/of externe 
overlegmomenten voor; 

 Je betrekt relevante interne en externe actoren bij het 
ontwikkelingsproces en toetst voorstellen op regelmatige 
basis af om betrokkenheid en draagvlak te creëren. 

Adviseren - vanuit vakinhoudelijke expertise 

Verantwoordelijkheden: Advies verlenen aan collega’s en andere diensten. 

Te bereiken resultaten: Verzekeren dat het beleid correct wordt geïmplementeerd en 
geïnterpreteerd. 

Voorbeelden van activiteiten:  Je ondersteunt, faciliteert, adviseert ... zodat de plannen 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

 Je coacht vanuit je eigen expertise collega’s en diensten 
inzake onderwijs en pedagogisch project.  

Dossierbehandeling - vanuit vakinhoudelijke expertise 

Verantwoordelijkheden:  Analyseren, laten vervolledigen en beoordelen van 

binnenkomende aanvragen en dossiers. 

 Formuleren van een voorstel van beslissing. 

Te bereiken resultaten: Tijdig een gefundeerd voorstel voor beslissing voorleggen aan de 
bevoegde instantie. 

Voorbeelden van activiteiten:  Documenten opvragen en dossiers vervolledigen; 

 Subsidies opzoeken, uitklaren en aanvragen 

 Behandelen van vragen van hogere overheden.  

 Je maakt of biedt ondersteuning bij het opstellen van 
beleidsplannen, project  

Opvolgen van wetgeving 

Verantwoordelijkheden:  Opvolgen van de wetgeving. 

 Inschatten van de impact van wijzigingen voor het eigen 
domein. 

 Uitwerken en implementeren van een aangepaste werking 

Te bereiken resultaten:  Verzekeren dat er steeds wordt gewerkt conform het wettelijk 
kader. 

 Tijdig kunnen inspelen op opportuniteiten. 

Voorbeelden van activiteiten:  Je houdt je kennis over je materie op punt door 

bijvoorbeeld vorming, lectuur, studie, … 
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 Je deelt relevante kennis en informatie met de 

organisatie 

Bijdragen aan en/of formuleren van beleid 

Verantwoordelijkheden:  Bijdragen aan en/of formuleren van beleid van het 
toegewezen (deel)domein. 

 Vanuit eigen specialisatie input leveren voor organisatiebreed 
beleid. 

Te bereiken resultaten:  Komen tot een coherente strategie voor zijn/haar domein. 

 Consistentie en coherentie (van eigen domein) met het 
algemene beleid toelaten 

Voorbeelden van activiteiten:  Je formuleert voorstellen (beleidslijnen, werkwijze, 
verbeterplannen …) op basis van je kennis en expertise en 
de verzamelde informatie;  

 Je werkt mee aan het vormingsbeleid; 

 Je hebt bijzondere aandacht voor digitaliseren en 
automatiseren bij het uitwerken van nieuwe beleidslijnen 
en werkwijzen. 

Uitvoeren van het beleid 

Verantwoordelijkheden: Vertalen van het beleid in operationele plannen en deze tot 
uitvoer brengen. 

Te bereiken resultaten: Verzekeren dat het beleid op een correcte manier kan worden 
uitgevoerd. 

Voorbeelden van activiteiten:  Je bent het centrale aanspreekpunt voor vragen over het 
beleidsdomein; 

 Je bent de trekker binnen je deelgebied en zorgt ervoor, 
samen met de collega’s binnen je team, collega’s van 
andere afdelingen, externe partners en betrokkenen dat 
de beleidslijnen en werkwijzen op elkaar aansluiten. 

Uitvoeren van activiteiten eigen aan het domein  - vanuit vakinhoudelijke expertise 

Verantwoordelijkheden: Uitvoeren van activiteiten eigen aan het domein en stellen van 
prioriteiten. 

Te bereiken resultaten: Verzekeren van een tijdige, kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Voorbeelden van activiteiten:  Je bekijkt en evalueert input en output; 

 Je bepaalt of bijkomende acties nodig zijn en stuurt bij; 

 Je volgt de beschikbare budgetten binnen jouw 
werkterrein op. 

Rapporteren 

Verantwoordelijkheden:  Rapporteren over de voortgang en de stand van zaken m.b.t. 
de werkzaamheden 
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 Opmaken en indienen van wettelijke rapportering naar 
overheden. 

Te bereiken resultaten:  Het management een overzicht bieden en hen toelaten bij te 
sturen of beslissingen te nemen. 

 Voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Voorbeelden van activiteiten:  Je rapporteert en evalueert de beleidslijnen en de 
werkwijze op afgesproken tijdstippen; 

 Je ontwikkelt hiertoe de nodige rapporteringsmethoden 
en -middelen (cijfertabellen, rapporten, presentaties, 
verslagen …). 

Netwerken en expertise uitbouw (zich blijvend ontwikkelen) 

Verantwoordelijkheden:  Inhoudelijk bijblijven m.b.t. het eigen vakgebied. 

 Eigen kennis continu verhogen en verbreden (helikopterview, 
link met de rest van de organisatie). 

 Uitbouwen van netwerken zowel intern als extern. 

Te bereiken resultaten: Over de juiste kennis beschikken om het werk op een optimale 
manier te kunnen uitvoeren. 

Voorbeelden van activiteiten:  Inspiratie halen bij andere besturen en organisaties. 

 Goede praktijken delen en overnemen 

Optimalisatie teamwerking 

Verantwoordelijkheden: Bijdragen aan de evaluatie en bijsturing van de werking van het 
team. 

Te bereiken resultaten: Een zo optimaal mogelijke werking. 

Voorbeelden van activiteiten:  Teamoverleg 

 Vormingstrajecten 

C O M P E T E N T I E P R O F I E L  

Diploma – Ervaring 

Dit is een functie op niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger 

onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Voor deze functie heb je bij voorkeur 

een diploma in de richting onderwijs of pedagogie.  

Kennisgebonden competenties 

Bij aanwerving en bevordering: 

 Wetgeving:  

o basiskennis van de onderwijsdecreten 

o basiskennis van het decreet lokaal bestuur en bestuursdecreet is een pluspunt 

 Degelijke kennis van de werking van een lokaal bestuur (gemeente en OCMW) en de 

administratieve verplichtingen 
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 Degelijk gesproken en geschreven kennis van de Nederlandse taal; 

 Gangbare computertoepassingen (Officepakket) vlot beheren (tekstverwerking, rekenblad, 

presentatietool,…). 

Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar: 

 Grondige kennis van de specifieke werking van de organisatie (gemeente- en OCMW-diensten); 

 Grondige kennis van de informaticatoepassingen van de eigen dienst(en). 

Waardegebonden competenties 

1. Voordurend verbeteren 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de 
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 
Leert over andere vakgebieden, methoden en technieken en werkt actief mee aan het 
verbeteren van de werking van de entiteit (niveau III). 

2. Klantgerichtheid 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. 

 
Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening 
aan klanten te optimaliseren (niveau III). 

3. Samenwerken 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het 
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 
Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen 
(niveau III). 

4. Betrouwbaarheid 

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, 
milieuzorg …)  Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

 Brengt sociale en ethische normen in de praktijk (niveau II). 

Functiegebonden competenties 

1. Omgaan met stressfactoren 

Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk of bij tegenslag, 
teleurstelling of kritiek. 

 
Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen 
zijn aan de opdracht (niveau II). 

2. Organisatiebetrokkenheid 
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Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij 
anderen. 

 
Houdt bij de eigen acties (pro-) actief rekening met de belangen van de organisatie (niveau 
II). 

3. Overtuigingskracht 

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed onderbouwde 
argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast aanwenden van 
autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste strategieën. 

 Overtuigt door inhoud én aanpak (niveau II). 

4. Creativiteit 

Komt met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. Vindt invalshoeken die afwijken van de 
gevestigde denkpatronen. 

 Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen (niveau II). 

5. Flexibel gedrag 

De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende 
situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen 
aanpassen. 

 
Past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, 
efficiënter,…)  te kunnen bereiken (niveau II). 

6. Voortgangscontrole 

Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers. 

 Volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op  (niveau II). 

7. Richting geven 

Het aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van 
de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. 

 
Geeft richting op het niveau van processen en structuren en brengt de principes en 
waarden van de innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk (niveau II). 

A A N W E R V I N G S V O O R W A A R D E N  

 Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en  algemene aanwervingsvoorwaarden 

voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd 

tot op heden. 

 Desgevallend voldoen aan de specifieke aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de 

aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
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 In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 

B E V O R D E R I N G S V O O R W A A R D E N  

 Voldoen aan de algemene bevorderingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van het 

gemeente- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd tot op heden. 

 Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden  conform de bepalingen 

voorzien in de rechtspositieregeling. 

 In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 

 

 

De algemeen directeur De functiehouder 

 

 

 

Klaas Gutschoven 

 

 

 

Naam: 

Datum: 
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Salarisschaal 

salaris-
schalen  B1 B2 B3 B4 B5 

Minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 

Maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 

Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 

  5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 

  1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 

  4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 

  1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 

    1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 

    2x2x600   2x2x800 2x2x900 

    1x2x650   1x2x850 1x2x950 

    1x2x600   2x2x800 1x2x1000 

    1x2x800       

            

0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 

1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 

2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 

3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 

4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 

5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 

6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 

7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 

8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 

9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 

11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 

12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 

13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 

14 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 

15 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 

16 21.250 23.800 25.900 26.500 28.750 

17 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 

18 21.750 24.400 26.650 27.300 29.650 

19 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 

20 22.250 25.050 27.450 28.150 30.550 

21 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 

22 22.750 25.650 28.250 28.950 31.500 

23 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 
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