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H1 Inleiding
Doelstelling Integraal Personeels Beleid :
Vergroting van de ontplooiing/inzetbaarheid en flexibiliteit van werknemers.
Afstemming tussen wensen van de werknemer in verband met zijn of haar professionele
ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie
Het onderhouden van de bekwaamheidseisen.
Het optimaal benutten van capaciteiten van de werknemer.
Uitgangspunt voor CBO de Greiden in dezen is :
EEN LERENDE ORGANISATIE IN EEN PROFESSIONELE CULTUUR
Hieronder verstaan we een stichting waarbinnen de personeelsleden zich ontwikkelen door gebruik
te maken van elkaars kwaliteiten. Door van- en met elkaar te leren willen we de kwaliteit van ons
onderwijs vergroten. Daarnaast vinden we het ook van belang dat aanwezige kennis niet op één
locatie aanwezig is, maar indien mogelijk ook wordt benut op andere scholen.
Dat we hierboven een volgorde van belangrijkheid aangeven doet niets af aan ons uitgangspunt.
Eigen ontwikkeling heeft als basis de verenigingscompetenties en schoolcompetenties als grondslag
nodig.
Onze Visie op Integraal Personeels Beleid :

In onze visie volgen we de uitgangspunten van
de Lerende Organisatie.
Motto “ Samen groeien met ruimte voor elke school “
Binnen onze stichting betekent dit, dat de scholen/teams , aangestuurd door directie en
directieoverleg:
samen beleid ontwikkelen ten aanzien van personeelsbeleid,
door samenwerking en reflectie het teamleren willen versterken,
ruimte geven/krijgen voor persoonlijke/professionele ontwikkeling,
rekening houden met de vereniging - en/of schooldoelen,
gebruik maken van talenten en kwaliteiten van teamleden – ook van andere scholen – om de
kwaliteit te verhogen,
zich richten op het welbevinden van de teamleden,
door herkenbaarheid en betrokkenheid bij het personeelsbeleid de personeelsleden laten
ervaren en beleven, dat ze zelf een grote mate van verantwoordelijkheid dragen met
betrekking tot hun eigen ontwikkeling,
nieuwe personeelsleden zich conformeren aan deze visie.
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H2 Gesprekkencyclus
Binnen het IPB speelt de gesprekkencyclus een grote rol.

2.1

Doelstelling

De tweejaarlijkse gesprekkencyclus heeft als doel:
• het ontwikkelen van het professioneel functioneren van het personeelslid binnen de
(school)organisatie;
• het optimaal benutten van capaciteiten van het personeelslid;
• het vergroten van de motivatie van het personeelslid, wat onder meer verhoging van de
flexibiliteit tot gevolg kan hebben.
Gedurende de gesprekkencyclus worden één of meerdere ontwikkeldoelen gerealiseerd. De
resultaten van de cyclus kunnen vervolgens gebruikt worden voor een nieuwe cyclus. Op deze wijze
is de gesprekkencyclus een voortdurende dialoog tussen leidinggevende en personeelslid over de
professionele ontwikkeling van het individu binnen de (school)organisatie, met als uiteindelijk doel
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Relatie met ander beleid :
De gesprekkencyclus is direct gerelateerd aan verschillende instrumenten van het IPB: het
nascholingsbeleid, functiebouwwerk, mobiliteitsbeleid, taakbeleid, begeleiding van (nieuw)
personeel.
Basis voor de gesprekken in de gesprekkencyclus vormen de SBL competenties zoals zijn opgenomen
in bijlage 1

2.2

Opzet en procedure voor de gesprekkencyclus

Gesprekspartners
De gesprekken met personeelsleden in vaste dienst worden afhankelijk van het functieniveau
gevoerd. In de meest voorkomende gevallen is de procedure als volgt
De (meer)schoolse directeur voert gesprekken met:
• Personeelsleden op LA-niveau ,
• Personeelsleden op LB-niveau ,
• Onderwijsondersteunend personeel .
De algemene directeur voert gesprekken met:
* Algemeen adjunct directeur
* Schooldirecteur
* Administratieve medewerkers
* Bovenschools aangesteld personeel
De Raad van Toezicht voert gesprekken met de Algemeen directeur
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Procedure
De totale periode van de gesprekkencyclus bestrijkt twee jaar. Mocht gedurende de gesprekken
blijken dat meer gesprekken gewenst zijn dan kunnen hier individuele afspraken over gemaakt
worden tussen leidinggevende en personeelslid.
• In de jaarplanning wordt de datum, tijdstip en type gesprek opgenomen in onderling overleg
tussen personeelslid en leidinggevende.
• De gesprekken worden gevoerd aan de hand van de op het gespreksformulier vermelde
onderwerpen.
• Voor personeelsleden met groepsverantwoordelijkheid wordt door de gesprekspartner in de
periode voorafgaande aan het functionerings-en beoordelingsgesprek een klassenbezoek aan de
hand van een kijkwijzer afgelegd.
• Uiterlijk één week voorafgaande aan het functionerings- en beoordelingsgesprek ontvangt
het personeelslid het gespreksformulier.
• De tijdens het functioneringsgesprek gemaakte afspraken worden binnen één week in een
verslag weergegeven welke voor gezien door beide gesprekspartners ondertekend dient te
worden. De directeur bepaalt wie het verslag opstelt. Het personeelslid ontvangt een kopie
van het verslag. Het origineel wordt opgenomen in het personeelsdossier dat zich op
schoolniveau bevindt als onderdeel van het bekwaamheidsdossier.
• Alle formulieren en verslagen worden vertrouwelijk behandeld.
Algemene opmerkingen
1. Wanneer een personeelslid gebruik maakt van mobiliteit en naar een andere school binnen CBO
de Greiden vertrekt, zal de “vertrekkende school” er voor zorgen dat de “ontvangende school” de
van belang zijnde zaken aangaande de gesprekkencyclus ontvangt. Dit betreft alle stukken vanuit
het Bekwaamheidsdossier behalve de functioneringsgesprekken en overige gesprekken (niet zijnde
beoordelingsgesprekken want die gaan wel over). Zowel het personeelslid als de direct
leidinggevende geven hun goedkeuring aan de overdracht van dergelijke stukken
2. Wanneer een personeelslid werkzaam is op meerdere scholen dan zal op iedere school de
gesprekkencyclus uitgevoerd worden.
3. Alle van belang zijnde verslagen van een functioneringsgesprek worden door de gesprekspartners
vertrouwelijk behandeld. Van belang zijnde bevindingen en verslagen van een beoordelingsgesprek
zijn niet strikt vertrouwelijk. De algemeen directeur en algemeen adjunct directeur hebben inzage.

2.3.

Opzet gesprekkencyclus

Voor de gesprekkencyclus is onderscheid gemaakt tussen:
· personeel met vast dienstverband van alle functiegroepen;
· personeel met een nieuw, tijdelijk, dienstverband;
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P e r s o n e e l m e t e e n va s t d i e n s t ve r b a n d .
Voor personeel in vaste dienst geldt de volgende gesprekkencyclus:
JAAR 1
FUNCTIONERINGSGESPREK

POP

JAAR 1
JAAR 2
BEOORDELINGSGESPREK
Jaar 1: functioneringsgesprek (en voortgangsgesprek(ken))
Gesproken wordt over het functioneren, en over de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn in
het POP of er wordt een POP opgesteld. Het functioneringsgesprek is tweezijdig gericht (inbreng van
beide gesprekspartners waarbij het zwaartepunt ligt bij de inbreng van het personeelslid) en kent
geen rechtspositionele gevolgen. De inhoud van verslagen is geheim
Jaar 2: beoordelingsgesprek (en voortgangsgesprek(ken))
In het beoordelingsgesprek wordt door de leidinggevende op basis van de SBL competenties een
oordeel gegeven over het functioneren van betrokkene. Het beoordelingsgesprek is eenzijdig gericht
en kan rechtspositionele consequenties hebben. Voor de beoordeling van leerkrachten benoemd in
een LB-functie wordt het zelfde formulier gebruikt als voor de beoordelen van leerkrachten in een
LA-functie. Bij de LB-functie wegen drie competenties zwaarder door in de eindbeoordeling, te
weten:
1. Vakinhoudelijk en didactisch competent,
2. Competent in het samenwerken met collega’s,
3. De competentie behorend bij het specialisme van de LB-er
Op de eerste twee competenties moet minimaal het “Gewenst” niveau worden behaald. Voor de
derde competentie, behorend bij het specialisme, hoort het niveau “Specialisme”.
Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan
POP : De eigen ontwikkeling van het personeel.
Ieder jaar worden gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus met alle personeelsleden
gevoerd. De inhoud van deze gesprekken is niet geheim,tenzij gesprekspartners anders aangeven.
Voor onderwijzend personeel, dat is inclusief directie, geldt het volgende:
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Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en maakt dat zichtbaar.
Dat wordt gedaan door het werken met een POP, een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Bij een
gewone cyclus wordt aan het begin van het schooljaar, voor de herfstvakantie, het POP van de
leerkrachten bij de directeur van de school ingeleverd, dat is de direct-leidinggevende. Een POP van
de directeuren wordt ingeleverd bij de algemeen directeur als direct-leidinggevende. Ook de
algemeen adjunct directeur levert zijn POP in bij de algemeen directeur. De algemeen directeur zelf
tenslotte levert zijn contract ( “POP “) in bij de Raad van Toezicht
Een POP wordt SMART geformuleerd, d.w.z. bij de evaluatie van het POP (aan het eind van het
schooljaar) staat onomstotelijk vast of het doel van het POP is gehaald of niet.
Bij een POP kan men zelf een ontwikkeldoel dat een relatie met de organisatie heeft formuleren als
door de direct-leidinggevende niet is aangegeven dat er aan bepaalde SBL gerelateerde
competenties of aan eigen schooldoelen hoeft te worden gewerkt, overigens ook in die volgorde.
(zie evaluatie/beoordeling).
POP-opstellers zijn vrij een maatje te kiezen die feedback geeft bij het opstellen van het POP.
De inhoud van een POP is niet geheim, maar wordt op verzoek wel vertrouwelijk behandeld binnen
teams als dat duidelijk door de POP-opsteller wordt aangegeven. ( mits het een redelijk verzoek is
en het de ontwikkeling niet belemmert )

Een POP kan gericht zijn op een team-leertraject. Echter, als er door de betrokkene of de directleidinggevende belangrijker ontwikkelpunten met een bepaalde mate van urgentie kunnen worden
geformuleerd, dan zal betrokkene daar zijn/haar POP op richten.
De direct-leidinggevende kan een afspraak met de indiener van het POP maken, als het POP naar
zijn/haar mening kan worden verbeterd of moet worden aangescherpt. Een mogelijk gewenste
verandering kan voortkomen uit eerder gemaakte afspraken. (zie evaluatie/ beoordeling).
De periode waarvoor een POP kan worden opgesteld is variabel en hangt grotendeels af van het
onderwerp / urgentie / inhoud. De momenten als hierboven worden dan in dezelfde verhouding
eerder of later gepland. Indien mogelijk wordt met tussendoelen gewerkt als een POP twee jaar
omvat, zodat aan dezelfde momenten kan worden vastgehouden. ( b.v. bij een 2-jarige HBO+
opleiding )

2.4

Evaluatie en beoordeling.

Aan het einde van het jaar ( bij voorkeur voor de meivakantie ) leveren alle POP-opstellers hun
volledig ingevulde POP in ( dus met de evaluatie en / of logboek ) en een voorlopige doelstelling
voor volgend schooljaar. In mei krijgen alle personeelsleden hun POP, logboekje en voorlopige
doelstelling terug met een korte reactie van de direct-leidinggevende. Deze reactie kan schriftelijk
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(met opsteller eens), maar meestal mondeling worden overgebracht. Als er verschil is tussen het
resultaat van de evaluatie van de opsteller van het POP en van de direct-leidinggevende, dan wordt
een verslag van het gesprek aan het personeelsdossier op stichtingsniveau toegevoegd
Wie zijn/haar doelstellingen steeds zonder discussie haalt, kan niet worden beperkt in de
loonstijgingen die normaal bij het doorlopen van de salarisschalen horen en kan zichzelf
beschouwen als een professionele werknemer.

P e r s o n e e l m e t e e n n i e u w , t i j d e l i j k, d i e n s t ve r b a n d
Voor nieuwe personeelsleden geldt het eerste jaar een intensievere gesprekkencyclus dan hiervoor
weergegeven. Als het nieuwe/tijdelijke personeelslid na het beoordelingsgesprek een vast
dienstverband krijgt, geldt voor betrokkene de gesprekkencyclus zoals eerder weergegeven. De
gesprekkencyclus voor nieuwe en tijdelijk benoemde personeelsleden met een langer dienstverband
dan 3 maanden ziet er als volgt uit:
Na 1 a 2 weken: startgesprek
Aandachtspunten hierin zijn: de start, het inwerken, de eventuele begeleiding . Ook worden
afspraken gemaakt voor de komende zes weken. Aandachtspunten hier zijn de planning en
bijzondere accenten.
Na 3 maanden: 1e voortgangsgesprek
Aandachtspunten: lesobservaties, afspraken eerste voortgangsgesprek, de eventuele begeleiding .
Afspraken voor de komende drie maanden met als aandachtspunten: voortkomende zaken uit de
lesobservaties, overige taken en ingroei in het team.
Na 6 maanden: functioneringsgesprek
Aandachtspunten: lesobservaties, afspraken vorig voortgangsgesprek, de eventuele begeleiding .
Afspraken voor de komende drie maanden met als aandachtspunten: kwaliteit van het
instructieproces, kwaliteit van het pedagogisch handelen, het verrichten van overige taken, relatie
met collega’s en leiding.

Na 9 maanden: beoordelingsgesprek
Het beoordelingsgesprek binnen één jaar na indiensttreding. Hierin wordt een samenvatting van de
voorgaande gesprekken gegeven. Aandachtspunten bij het beoordelingsgesprek zijn: functie-eisen,
normen voor functievervulling, werkelijke prestatie.
Een invalkracht zal de gesprekken voeren op de school waar ingevallen wordt. Valt de
invalleerkracht in op meerdere scholen dan zullen de gesprekken gevoerd worden op die school
waar een langere periode dan wel de meeste dagdelen wordt ingevallen. De gesprekkencyclus welke
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gebruikt wordt voor invalleerkrachten die langdurig invallen is de cyclus zoals die beschreven staat in
deze paragraaf .
In dit kader betekent langdurig invallen dat er wordt ingevallen voor een periode langer dan 3
maanden. Bij korter durende periodes van invallen zal er wel een startgesprek en voortgangsgesprek
plaatsvinden. Bij beëindiging van het invallen zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

2.5

De gesprekkencyclus in schema: ( bij vast personeel )

Indien er geen bijzonderheden zijn, ziet de IPB-gesprekkencyclus er als volgt uit:
aug sept
okt nov
Dec jan
POP
Reactie
Klassenopstellen
direct l’
bezoek
gevende

febr
F. G.
B. G.

mrt

april
POP,
logboekje,
evaluatie
inleveren.

mei
juni juli
Reactie
direct ‘l
gevende

H e t b e kw a a m h e i d s d o s s i e r
Het algemene personeelsdossier wordt bovenschools bijgehouden. In bijzondere gevallen worden
zaken betreffende het functioneren van personeelsleden aan dit dossier toegevoegd, zie hiervoor als
het gaat om het niet halen van het basisniveau van de SBL competenties en als er een verschil van
inzicht bestaat betreffende de evaluatie van een POP.
Daarnaast wordt op iedere locatie van alle aan de locatie verbonden personeelsleden een
bekwaamheidsdossier aangelegd in een af te sluiten kast met daarin voor het niet-onderwijzend
personeel een verslag van het laatste functioneringsgesprek en eventueel verslagen van andere
gesprekken en voor het onderwijzend personeel de volgende formulieren:
1. Kopieën van diploma’s, getuigschriften e.d.
2. Het door de direct-leidinggevende ingevulde formulier van de SBL competenties, (maximaal 2 jaar
oud) eventueel aangevuld met een toelichting
3. Het huidige en indien aanwezig, het daaraan voorafgaande POP.
4. Verslagen van eventuele laatste functioneringsgesprekken (maximaal 2 jaar oud) en andere
gesprekken
CAO bepalingen:
Met dit beleid wordt voldaan aan de CAO-PO bepalingen zoals beschreven in hoofdstuk 9.4-9.6.
De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR een regeling voor de Gesprekkencyclus vast waarin het
doel, de onderwerpen, de procedures en de frequentie zijn vastgelegd.
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Bijlage 1 Competenties leerkrachten (o.b.v. SBL)
CBO de Greiden heeft de competenties voor de leraren opgesteld (zie cursieve tekst in de bijlage) op
basis van de zogeheten SBL-competenties. SBL staat voor Stichting Beroepkwaliteit Leraren. Het
basisniveau wordt aangeduid als minimaal niveau voor alle leerkrachten. Eens in de twee jaar wordt
gekeken of iedereen wel het basisniveau beheerst. Indien het basisniveau bij een bepaalde
competentie niet wordt behaald, wordt daar eerst aan gewerkt.
Tot het moment dat beleid is vastgesteld waarin geregeld wordt wanneer leerkrachten recht hebben
op toelages, worden alleen de negatieve kanten van beoordeling gebruikt. Dat wil zeggen dat
iemand uiteindelijk kan worden ontslagen als niet het basisniveau van alle leerkrachtcompetenties
wordt gehaald. Overigens, waar staat ‘leerkracht’, kan ook een ‘directeur met lesgevende taken’
worden gelezen.
Hoe werkt het?
Zowel diegene die de betrokkene beoordeelt, als degene die zichzelf checkt, krijgt de bijlage en zet
na het bezoek van de direct-leidinggevende in de klas met potlood bij iedere competentie een kruis
in het van toepassing zijnde niveau. Meestal zal de directeur van de school als direct-leidinggevende
dit met de leerkracht doen, maar bij een directeur met lesgevende taken is de algemene directie de
direct-leidinggevende. Wanneer het basisniveau als onvoldoende wordt ingeschat, wordt dat
aangegeven met een ‘O’ in het vak van het basisniveau.
Voorbeeld 1:

-Het effectief organiseren
van de instructie

BASIS NIVEAU

GEWENST NIVEAU

SPECIALISME

De leerkracht kent de ins
en outs van het model
directe instructie

De leerkracht past het
model directe instructie
toe in zijn/haar dagelijkse
lespraktijk

De leerkracht ondersteunt
en stimuleert collega’s bij
het bereiken van het
basisniveau en het
gewenst niveau

Deze notatie betekent dus dat de leerkracht goed kan vertellen wat de directe instructie inhoudt en
ook vragen daaromtrent goed kan beantwoorden, maar dat de directe instructie niet voldoende
waarneembaar is te zien tijdens het onderwijsproces. Het basisniveau kan dus worden ‘weggekruist’.
Voorbeeld 2:

-Het effectief organiseren
van de instructie

BASIS NIVEAU

GEWENST NIVEAU

SPECIALISME

De leerkracht kent de ins
en outs van het model
directe instructie

De leerkracht past het
model directe instructie
toe in zijn/haar dagelijkse
lespraktijk

De leerkracht ondersteunt
en stimuleert collega’s bij
het bereiken van het
basisniveau en het
gewenst niveau

Bij voorbeeld 2 wordt bedoeld dat de leerkracht niet goed kan vertellen wat de directe instructie
inhoudt en ook vragen daaromtrent niet (goed) kan beantwoorden.
Na de invulling wordt binnen 10 werkdagen een gesprek gevoerd tussen beiden over vooral de
verschillen bij de inschatting van het niveau, op basis van waarneembaar gedrag/toetsbare kennis.
De direct-leidinggevende zet daarna met pen zijn/haar uiteindelijke inschatting van het niveau op
zijn/haar papieren van de Stichtings-Competenties.
Dit wordt door beide personen ondertekend, door de direct-leidinggevende voor vastgesteld en
door de leerkracht voor gezien, en aan het bekwaamheidsdossier op locatie toegevoegd. Als die
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beoordeling veel verschilt van wat de leerkracht er zelf van vindt, dan kan binnen 7 werkdagen na
dagtekening een toelichting door de leerkracht worden geschreven (en ondertekend) dat in het
dossier wordt opgenomen. Eventueel kunnen de door de leerkracht ingevulde formulieren, die dan
ook door de leerkracht moet worden ondertekend, worden toegevoegd.
Uitgangspunten.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de eigen (professionele) groei. Na het gesprek bepaalt in
eerste instantie de leerkracht dus zelf welke competentie wordt ontwikkeld.
Het mag duidelijk zijn dat als bij bepaalde competenties het basisniveau niet wordt gehaald, dit
verplichte items worden om aan te werken zodat het minimaal als voldoende wordt beoordeeld
door de leerkracht en de direct-leidinggevende binnen een zo kort mogelijke periode, te bepalen
door de direct-leidinggevende.
Van dergelijke trajecten worden alle verslagen van gesprekken en ermee gemoeide formulieren aan
het personeelsdossier op stichtingsniveau toegevoegd waarmee meteen de algemene directie op de
hoogte wordt gebracht.
Als wordt geconstateerd dat de leerkracht bij één of meerdere competenties het basisniveau niet
haalt en dus ongeschikt is voor de functie, wordt in overleg tussen de leerkracht en de directeur
stevig ingezet op ondersteuning, eventueel van externe deskundigen. Als er geen waarneembare
vooruitgang wordt geboekt of als door betrokkene en / of direct-leidinggevende wordt ingeschat
dat extra hulp geen zin heeft, dan worden de daarvoor in wet- en regelgeving beschreven
procedures gevolgd om te komen tot een beëindiging van het dienstverband als leerkracht. Later
komt er ook voor de (algemene)directeuren een dergelijk systeem.
Bezwaar
In bijlage 4 staat de regeling omtrent beoordelings- en functioneringsgesprekken weergegeven.
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1 Inter-persoonlijk competent

De leerkracht primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en
werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht primair onderwijs en om die
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leerkracht interpersoonlijk competent zijn.
Een leerkracht die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo'n leerkracht
schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo'n
leerkracht bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie met hen een
goede balans tussen:
leiden en begeleiden
sturen en volgen
confronteren en verzoenen
corrigeren en stimuleren
1

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke
verantwoordelijkheid.
Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed
daarvan op de kinderen.
Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van
groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en
van de kinderen tot stand te brengen.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op
hun gemak voelen
hij geeft de kinderen leiding maar laat hen ook verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen inbreng
hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en tussen de kinderen onderling
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht deze kennis hebben:
hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen binnen de leefwereld van de
kinderen
hij is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en
interculturele communicatie en hij kent vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen doen en
laten
*
Basis niveau
De leerkracht ziet wat er
gebeurt in zijn groep. Hij
luistert naar de kinderen en hij
reageert op hen. Hij spreekt
hen aan op ongewenst gedrag
en hij stimuleert gewenst

Gewenst niveau
De leerkracht kan beschrijven
en verklaren wat de
communicatiepatronen zijn in
zijn groep en hoe de sociale
verhoudingen liggen. Hij weet
hoe hij een en ander zo nodig

Specialisme
De leerkracht helpt collega’s
met relevante theoretische en
methodische inzichten zodat
bij de leerlingen gewenst
gedrag zichtbaar is.
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gedrag. Hij laat de kinderen in kan verbeteren.
hun waarde.
*In de vakken met cursieve tekst in de tabellen kan worden aangegeven of een bepaald niveau is
gehaald, of dat het basisniveau (nog) onvoldoende is. Dit geldt voor deze hele bijlage.
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2 Pedagogisch competent

De leerkracht primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de
kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden.
Dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid
waar te kunnen maken moet de leerkracht pedagogisch competent zijn.
Een leerkracht die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn
lessen. Zo'n leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen
weten dat ze erbij horen en welkom zijn
weten dat ze gewaardeerd worden
op een respectvolle manier met elkaar omgaan
uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken
2

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn pedagogische
verantwoordelijkheid.
Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige
leeromgeving tot stand te brengen waarin kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Voor een
hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling.
En dat op een professionele, planmatige manier.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht PO het volgende doen:
hij vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat in een groep, van het individuele welbevinden
van de kinderen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.
Hij stimuleert de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
bij leerlingen.
Basis niveau
De leerkracht leert de
leerlingen (binnen het
zelfstandig werken) zelf te
kiezen, te plannen en
zelfstandig hun werk uit te
voeren

Gewenst niveau
De leerkracht daagt de
leerlingen uit tot meedenken
en meebeslissen en evalueert
samen met de leerlingen dit
zelfstandig werken.
De leerkracht kan niet
taakgerichte leerlingen tijdig
signaleren en adequaat
begeleiden c.q. opvangen.

Specialisme
De leerkracht is in staat een
meer begeleidende – dan
sturende rol te vervullen. Hij
legt de verantwoordelijk bij de
leerlingen en grijpt in
wanneer dit niet goed gaat.
Hij bevordert daarbij het
samenwerkend leren.

hij moet kunnen zorgdragen voor een veilige leefomgeving.
Basis niveau
De leerkracht stelt in overleg
met de leerlingen en collega’s
de omgangsregels in de

Gewenst niveau
De leerkracht is in staat om
overtredingen te signaleren
en deze planmatig adequaat

Specialisme
De leerkracht is in staat
aanvullende begeleiding te
geven aan leerlingen die een
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groepen én in de school vast
en zorgt er voor dat deze
worden gehandhaafd.

aan te pakken en op te lossen.
Hij zorgt er voor dat leerlingen
die dat nodig hebben,
aanvullende begeleiding
krijgen.

gevaar zijn voor de veilige
leeromgeving. Tevens kan de
leerkracht constructief
overleg voeren met ouders
om problemen aan te pakken
en uit de weg te ruimen.

hij ontwerpt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering om de kinderen te begeleiden
naar een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele
ontwikkeling te bevorderen.
hij voert dat plan van aanpak of die benadering uit.
hij evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zo nodig bij, voor de hele groep en
ook voor individuele kinderen.
hij signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van
leerlingen en stelt, eventueel samen met collega’s, een passend plan van aanpak of benadering op.
Basis niveau
De leerkracht besteedt in
zijn/haar lessen aandacht aan
de sociale vaardigheden (
“omgaan met elkaar” ),
inclusief weerbaarheid.

Gewenst niveau
De leerkracht kan problemen
op het gebied van SEO
signaleren en herkennen en
draagt oplossingen aan. De
leerkracht zorgt voor
handreikingen waardoor
leerlingen in probleemsituaties zelf in staat zijn die
onderling op te lossen.

Specialisme
De leerkracht heeft kennis
van externe hulporganisaties
die deskundig zijn op het
gebied van deze problematiek
en is in staat in samenwerking
met de ouders de juiste
oplossing/methodiek te
zoeken en toe te passen.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun
verwachtingen, met de culturele bepaaldheid daarvan, en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan
hij is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van
basisschoolkinderen, met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij
daarmee om kan gaan
hij is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind, hij is
vertrouwd met verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan; dit
alles met name in hun consequenties voor het onderwijs en voor zijn doen en laten als leerkracht
hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waarden- ontwikkeling bij het
jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij
hieraan moet verbinden voor zijn handelen
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3 Vakinhoudelijk & didactisch competent

De leerkracht primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken
die samengevat is in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de
samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van
de leerkracht primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de
leerkracht vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.
Een leerkracht die vakinhoudelijk en didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving
in zijn groep en zijn lessen. Zo'n leerkracht
stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met
individuele verschillen
motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt hen
om ze met succes af te ronden
leert de kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te
bevorderen
3

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn vakinhoudelijke en
didactische verantwoordelijkheid.
Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van de
onderwijsinhouden en de didactiek om een krachtige leeromgeving tot
stand te brengen waarin de kinderen zich de culturele bagage eigen kunnen
maken die de maatschappij vereist.
Op een eigentijdse, professionele, planmatige manier.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en van de
manier waarop ze hun werk uitvoeren.
Basis niveau
De leerkracht kan de toetsen
in de vastgestelde periode
afnemen en analyseren. Dit
m.b.v. een intern begeleider of
een leerkracht op ‘specialisme’
niveau

Gewenst niveau
De leerkracht kan de
resultaten van het lvs en de
methodegebonden toetsen
van de leerlingen analyseren
en verwerken.
Hij kan daarna vaststellen
welke leerlingen in
aanmerking komen voor extra
ondersteuning.

Specialisme
De leerkracht kan
trendanalyses
( = analyse op basis van
verwachtingen/trends ) van
de groep maken en zijn of
haar onderwijsprogramma
hier op aanpassen.(
groepsplan maken

hij ontwerpt op basis daarvan (speel- en) leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn en die
hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid
Basis niveau

Gewenst niveau

Specialisme
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De leerkracht kan met en door
gebruik van verschillende
werkvormen voldoen aan de
leervraag en leerbehoeften
van de diverse leerlingen en
hier flexibel mee omgaan.
De leerkracht is op de hoogte
van de verschillende vormen
van instructie en is in staat
het model directe instructie
toe te passen.

De leerkracht past zijn vragen
aan op het niveau van
individuele leerlingen, zorgt
afhankelijk van het onderwerp
voor verschil in kwaliteit en
kwantiteit van de
verwerkingsopdrachten, past
de beoordelingscriteria aan op
de verschillen tussen
leerlingen.
De leerkracht past het model
directe instructie toe in
zijn/haar dagelijkse
lespraktijk.

De leerkracht heeft kennis van
veel voorkomende
leerstoornissen en
onderwijsbelemmeringen.
Hij zorgt ervoor dat ondanks
verschil in tempo, niveau en
instructie de leerlingen hun
opdrachten met succes
kunnen afronden.
De leerkracht ondersteunt en
stimuleert collega’s bij het
bereiken van het basisniveau
en het gewenst niveau. De
leerkracht kan daarbij de
diverse fases evalueren en
interpreteren.

hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit
hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zonodig bij, voor de hele groep maar
ook voor individuele kinderen.
Basis niveau
De leerkracht evalueert de
handelingsplannen met de IBer en stelt deze indien nodig
bij.
De leerkracht is in staat om
materiaal te gebruiken en de
didactiek aan te passen bij de
hulpvraag, die na de analyse
van het groepsplan is
geformuleerd.
( met de I.B.-er)

Gewenst niveau
De leerkracht evalueert de
handelingsplannen, stelt
regelmatig de resultaten van
de geboden hulp vast, stelt
desgewenst, na nadere
analyse, de
handelingsplannen bij, beziet
globaal of de leerlingen voor
plaatsing in een andere
setting in aanmerking komen.
Hij wordt ondersteund door
de IB-er

Specialisme
De leerkracht evalueert de
handelingsplannen en kan
nadien een vervolgtraject voor
de desbetreffende leerling
realiseren. De leerkracht kent
de aanwezige hulpmaterialen
die in de orthotheek aanwezig
zijn en gebruikt deze in
voorkomende situaties.

De leerkracht kan het
onderwijs zodanig inrichten
De leerkracht zorgt afhankelijk dat leerlingen (indien nodig,
van het onderwerp voor
max. 2 ?) ) individuele
verschil in kwaliteit en
leerlijnen kunnen volgen,
kwantiteit van de
maken gebruik van specifieke
verwerkingsopdrachten en
(zorg)-materialen en geven
past de beoordelingscriteria
gedifferentieerde instructie
aan op verschillen tussenll.
hij signaleert leerproblemen en –belemmeringen en stelt, eventueel samen met collega’s, een
passend plan van aanpak of benadering op.
Basis niveau
De leerkracht stelt de
hulpvraag na analyse vast
m.b.v. de intern begeleider of
een leerkracht op
‘specialisme’ niveau

Gewenst niveau
De leerkracht stelt zelfstandig
de hulpvraag vast na analyse
van de resultaten van het lvs
en de methodegebonden
toetsen.
De leerkracht is in staat de

Specialisme
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hulpvraag schriftelijk te
verwoorden om deze daarna
in te brengen in de
leerlingenbespreking.
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals beschreven in de kerndoelen
voor het primair onderwijs
hij kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van basisschoolkinderen en hij
weet hoe zij die leerinhouden gebruiken
hij is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen
hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactiek en didactische
leermiddelen, waaronder ict
hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het
jonge en oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen
hij is vertrouwd met hoe kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt,
welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan gaan
hij heeft kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving op het leren en hij weet hoe hij
daar in zijn praktijk rekening mee moet houden
hij heeft een praktische kennis van veel voorkomende leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen
hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het
jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij
hieraan moet verbinden voor zijn handelen
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4 Organisatorisch competent

De leerkracht primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve
van zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht primair onderwijs en om die
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leerkracht organisatorisch competent zijn.
Een leerkracht die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke,
taakgerichte sfeer in zijn klas en zijn lessen. Zo'n leerkracht zorgt er dus voor dat de kinderen
weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief
weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen
4

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn organisatorische
verantwoordelijkheid.
Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas
en zijn lessen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen.
Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn
collega’s en vooral voor de kinderen helder.
En dat op een professionele, planmatige manier.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door de kinderen gedragen
procedures en afspraken.
hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die leerdoelen en leeractiviteiten
ondersteunen.
hij houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om met tijd.
Basis niveau
De leerkracht is in staat om
zich te houden aan het
weekrooster.
De leerkracht past tijdens de
instructie zijn vragen aan op
de leerlingen, laat de
moeilijkheidsgraad geleidelijk
toenemen, relateert de
oefeningen aan de instructie
en verwerking, past de stof
aan de tempoverschillen
tussen de leerlingen, werkt
met korte oefenmomenten
voorafgaand aan de

Gewenst niveau
De leerkracht is in staat om
extra momenten te creëren
voor probleemleerlingen en
legt dit planmatig vast . Dit
gaat niet ten koste van de
geplande onderwijstijd.
De leerkracht geeft leerlingen
die dat nodig hebben extra
instructie (verlengde
instructie), past zijn vragen
aan op het niveau van
individuele leerlingen, zorgt
afhankelijk van het onderwerp
voor verschil in kwaliteit en
kwantiteit van de

Specialisme
De leerkracht kan adequaat
inspelen op individuele
mogelijkheden en behoeften
van leerlingen .d.m.v. en
effectief georganiseerd
klassen management, een
gedegen (gedifferentieerde)
instructie, zinvolle interactie
en variatie van de
onderwijstijd.
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verwerking.

verwerkingsopdrachten, past
de beoordelingscriteria aan op
de verschillen tussen
leerlingen, past de leerstof
aan voor zowel ‘zwakke’ als
‘betere’ leerlingen

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn.
Basis niveau
De leerkracht is vertrouwd en
bekend met de wijze waarop
kinderen leren, wat hun
leerbehoeften zijn, hoe hun
ontwikkeling verloopt en welke
problemen zich daarbij kunnen
voordoen en hij weet hoe hij
daarmee om kan gaan.

Gewenst niveau
Met behulp van :
effectief klassenmanagement
( w.o. lesvoorbereiding ! )
adequate planning
soepele lesovergangen
kan de leerkracht storende
onderbrekingen voorkomen.

Specialisme
De leerkracht zorgt voor zo
weinig mogelijk verlies van
leertijd door de leerlingen te
betrekken bij het organiseren
van het onderwijsleerproces
door reflectie en evaluatie
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5 Competent in het samenwerken met collega's
De leerkracht primair onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega's op school
goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de
schoolorganisatie. Dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht primair onderwijs en om die
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leerkracht competent zijn in het
samenwerken met collega’s.
Een leerkracht die competent is in het samenwerken met zijn collega's, levert zijn bijdrage aan een
goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op zijn school, aan goede onderlinge
samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo'n leerkracht
goed met collega’s communiceert en samenwerkt
een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan de
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren
een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school
5

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in
het samenwerken met collega’s.
Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage
te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school,
aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij deelt informatie die voor de voortgang van het werk van belang is, met collega’s en hij maakt
gebruik van de informatie die hij van collega’s krijgt
Basis niveau
De leerkracht bereidt zich goed
voor op besprekingen over
leerlingen en onderwerpen die in
besprekingen aan de orde komen
.De leerkracht kan eigen wensen
inbrengen en kan zijn mening
beargumenteren, kan actief
luisteren en feedback ontvangen en
houdt zich aan afspraken

Gewenst niveau
De leerkracht levert een
gelijkwaardige bijdrage aan
het overleg met collega’s, kan
feedback en adviezen van
collega’s vertalen in zijn
handelen, heeft interesse voor
uiteenlopende opvattingen en
overtuigingen van anderen en
waardeert en respecteert
deze.

Specialisme
De leerkracht kan in dialoog
met anderen komen tot
gezamenlijke beslissingen en
afspraken, kan collega’s
aanspreken en effectieve
feedback geven aan collega’s,
kan win-win situaties voor
zichzelf en anderen creëren

Hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken op
school.
Basis niveau
Een leerkracht is in staat om
binnen de schooleigen
overlegstructuren te
functioneren.

Gewenst niveau
Een leerkracht is in staat om
op een actieve wijze overleg
te stimuleren en daardoor een
bijdrage te leveren aan

Specialisme
Een leerkracht brengt zelf
veranderingsprocessen op
gang die de kwaliteit van het
onderwijs verbeteren.
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verbeteringsprocessen.

Hij kiest tevens standpunten
zodanig dat de
gemeenschappelijke visie
centraal staat en hij kan
bemiddelen tussen partijen.

hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie
hij levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school
hij zorgt voor een goede overdracht binnen het team d.m.v. registratie en verslaglegging.
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij is op praktisch niveau bekend met methodieken voor samenwerking en intervisie
hij is op een praktisch niveau op de hoogte van leerlingvolgsystemen en manieren om zijn eigen
werk toegankelijk te administreren
hij heeft enige kennis van organisatie- en bestuursvormen voor scholen in het primair onderwijs
hij is op de hoogte van modellen voor kwaliteitszorg en methodieken voor onderwijsverbetering en
schoolontwikkeling
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6 Competent in het samenwerken met de omgeving
De leerkracht primair onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de
kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de
school goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht primair
onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leerkracht competent
zijn in het samenwerken met de omgeving van de school.
Een leerkracht die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de
kinderen zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van
de school. Dat wil zeggen dat zo'n leerkracht
goede contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen
goede contacten onderhoudt met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de
zorg voor de kinderen
6

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in
het samenwerken met de omgeving van de school.
Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met
mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de kinderen en
bij zijn school.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij geeft op een professionele manier aan ouders en andere belanghebbenden informatie over de
kinderen en hij gebruikt de informatie die hij van hen krijgt
Basis niveau
Een leerkracht neemt zelf
initiatief wanneer de
voortgang in de ontwikkeling
van een kind dat vereist.

Gewenst niveau
Een leerkracht toont zich
flexibel in de beschikbaarheid
voor ouders die behoefte
hebben aan een gesprek over
hun kind.

Specialisme
Een leerkracht ontwikkelt en
ontplooit op eigen initiatief
ideeën over oudercontacten.
Tevens neemt de leerkracht
op een constructieve manier
deel aan verschillende vormen
van overleg tussen ouders en
school. De leerkracht gaat
daarbij op professionele
manier om met informatie
van de thuissituatie.

hij neemt op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van overleg met mensen en
instellingen buiten de school
Basis niveau
Ouders worden betrokken bij
de uitvoering van opdrachten
die leerlingen thuis moeten

Gewenst niveau
De leerkracht kan zelf
planmatig hulp organiseren
voor een individuele ouder

Specialisme
De leerkracht kan zelf
planmatig hulp organiseren
voor een individuele ouder of

24

uitvoeren.

en/of een groep ouders.

een groep ouders. De
leerkracht neemt zelf het
initiatief om externe hulp van
andere instellingen en
educatieve diensten hierbij te
betrekken

hij verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot een leerling aan
ouders en andere belanghebbenden en past in gezamenlijk overleg zonodig zijn werk met die
leerling aan
Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij is bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de culturele achtergronden van de
kinderen en hij weet hoe hij daar rekening mee moet houden in zijn doen en laten als leerkracht
hij is op de hoogte van de professionele infrastructuur waar zijn school onderdeel van is
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7 Competent in reflectie en ontwikkeling
De leerkracht primair onderwijs moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren.
Dat is zijn verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de
leerkracht primair onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling.
Een leerkracht die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn
beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo'n leerkracht streeft ernaar zijn
beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo'n leerkracht
weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leerkrachtschap en van welke waarden, normen en
onderwijskundige opvattingen hij uitgaat
heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten
werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling
stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school biedt
om zich verder te ontwikkelen
7

Bekwaamheidseis
De leerkracht primair onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid
voor zijn eigen professionele ontwikkeling.
Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het
leerkrachtschap en zijn bekwaamheid als leerkracht.

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs het volgende doen:
hij werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op basis van een goede analyse van
zijn competenties
hij stemt de ontwikkeling van zijn bekwaamheid af op het beleid van de school
hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van kinderen en collega’s en ook van collegiale
hulp in de vorm van bijvoorbeeld intervisie en supervisie
Basis niveau
De leerkracht kent de
kernbekwaamheden van de
school en weet welke
bekwaamheden vereist zijn voor
een leerkracht op zijn school, kan
talenten benoemen die hij kan
inzetten voor niet lesgebonden
activiteiten en weet welke taken
minder geschikt voor hem zijn

Gewenst niveau
De leerkracht kan een
gesprek voeren met collega’s
over het eigen functioneren
en kan hieruit eigen
ontwikkeldoelen afleiden,
kan adviezen vragen en
geven aan collega’s, kent de
talenten en competenties
van zijn collega’s

Specialisme
De leerkracht kan collega’s
werkbegeleiding geven en kan
collega’s coachen en motiveren,
kan een intervisie overleg leiden
en kan een dialoog voeren met
collega’s, doet voorstellen om
talenten van zichzelf en/of
collega’s beter te benutten, heeft
vernieuwende en inspirerende
ideeën
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Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leerkracht primair onderwijs deze kennis
hebben:
hij heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen gedrag en dat van anderen te
begrijpen en te analyseren.
hij is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor primair onderwijs en
vervolgscholen en ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek,
inhouden, werkwijzen en organisatievormen in het primair onderwijs.
hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die
relevant zijn voor zijn onderwijs.
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Bijlage 2 Bekwaamheidseisen verkort (invulversie)
Interpersoonlijk:
Basis niveau

Gewenst niveau
De leerkracht kan beschrijven
De leerkracht ziet wat er
en verklaren wat de
gebeurt in zijn groep. Hij
communicatiepatronen zijn in
luistert naar de kinderen en hij zijn groep en hoe de sociale
reageert op hen. Hij spreekt
verhoudingen liggen. Hij weet
hen aan op ongewenst gedrag hoe hij een en ander zo nodig
en hij stimuleert gewenst
kan verbeteren.
gedrag. Hij laat de kinderen in
hun waarde.

Specialisme
De leerkracht helpt collega’s
met relevante theoretische en
methodische inzichten zodat
bij de leerlingen gewenst
gedrag zichtbaar is.

Pedagogisch:
Basis niveau
De leerkracht leert de
leerlingen (binnen het
zelfstandig werken) zelf te
kiezen, te plannen en
zelfstandig hun werk uit te
voeren

Gewenst niveau
De leerkracht daagt de
leerlingen uit tot meedenken
en meebeslissen en evalueert
samen met de leerlingen dit
zelfstandig werken.
De leerkracht kan niet
taakgerichte leerlingen tijdig
signaleren en adequaat
begeleiden c.q. opvangen.

Specialisme
De leerkracht is in staat een
meer begeleidende – dan
sturende rol te vervullen. Hij
legt de verantwoordelijk bij de
leerlingen en grijpt in
wanneer dit niet goed gaat.
Hij bevordert daarbij het
samenwerkend leren.

Basis niveau
De leerkracht stelt in overleg
met de leerlingen en collega’s
de omgangsregels in de
groepen én in de school vast
en zorgt er voor dat deze
worden gehandhaafd.

Gewenst niveau
De leerkracht is in staat om
overtredingen te signaleren
en deze planmatig adequaat
aan te pakken en op te lossen.
Hij zorgt er voor dat leerlingen
die dat nodig hebben,
aanvullende begeleiding
krijgen.

Specialisme
De leerkracht is in staat
aanvullende begeleiding te
geven aan leerlingen die een
gevaar zijn voor de veilige
leeromgeving. Tevens kan de
leerkracht constructief
overleg voeren met ouders
om problemen aan te pakken
en uit de weg te ruimen.

Basis niveau
De leerkracht besteedt in
zijn/haar lessen aandacht aan
de sociale vaardigheden (
“omgaan met elkaar” ),
inclusief weerbaarheid.

Gewenst niveau
De leerkracht kan problemen
op het gebied van SEO
signaleren en herkennen en
draagt oplossingen aan. De
leerkracht zorgt voor
handreikingen waardoor
leerlingen in probleemsituaties zelf in staat zijn die
onderling op te lossen.

Specialisme
De leerkracht heeft kennis
van externe hulporganisaties
die deskundig zijn op het
gebied van deze problematiek
en is in staat in samenwerking
met de ouders de juiste
oplossing/methodiek te
zoeken en toe te passen.
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Vakinhoud en didactisch:
Basis niveau
De leerkracht kan de toetsen
in de vastgestelde periode
afnemen en analyseren. Dit
m.b.v. een intern begeleider of
een leerkracht op ‘specialisme’
niveau

Gewenst niveau
De leerkracht kan de
resultaten van het lvs en de
methodegebonden toetsen
van de leerlingen analyseren
en verwerken.
Hij kan daarna vaststellen
welke leerlingen in
aanmerking komen voor extra
ondersteuning.

Specialisme
De leerkracht kan
trendanalyses
( = analyse op basis van
verwachtingen/trends ) van
de groep maken en zijn of
haar onderwijsprogramma
hier op aanpassen.(
groepsplan maken

Basis niveau
De leerkracht kan met en door
gebruik van verschillende
werkvormen voldoen aan de
leervraag en leerbehoeften
van de diverse leerlingen en
hier flexibel mee omgaan.
De leerkracht is op de hoogte
van de verschillende vormen
van instructie en is in staat
het model directe instructie
toe te passen.

Gewenst niveau
De leerkracht past zijn vragen
aan op het niveau van
individuele leerlingen, zorgt
afhankelijk van het onderwerp
voor verschil in kwaliteit en
kwantiteit van de
verwerkingsopdrachten, past
de beoordelingscriteria aan op
de verschillen tussen
leerlingen.
De leerkracht past het model
directe instructie toe in
zijn/haar dagelijkse
lespraktijk.

Specialisme
De leerkracht heeft kennis van
veel voorkomende
leerstoornissen en
onderwijsbelemmeringen.
Hij zorgt ervoor dat ondanks
verschil in tempo, niveau en
instructie de leerlingen hun
opdrachten met succes
kunnen afronden.
De leerkracht ondersteunt en
stimuleert collega’s bij het
bereiken van het basisniveau
en het gewenst niveau. De
leerkracht kan daarbij de
diverse fases evalueren en
interpreteren.

Basis niveau
De leerkracht stelt de
handelingsplannen op en
evalueert de
handelingsplannen met de IBer .
De leerkracht is in staat om
materiaal te gebruiken en de
didactiek aan te passen bij de
hulpvraag, die na de analyse
van het groepsplan is
geformuleerd.
( met de I.B.-er)

Gewenst niveau
De leerkracht stelt de
handelingsplannen op en
evalueert de
handelingsplannen, stelt
regelmatig de resultaten van
de geboden hulp vast, stelt
desgewenst, na nadere
analyse, de
handelingsplannen bij, beziet
globaal of de leerlingen voor
plaatsing in een andere
setting in aanmerking komen.
Hij wordt ondersteund door
de IB-er

Specialisme
De leerkracht stelt de
handelingsplannen op en
evalueert de
handelingsplannen en kan
nadien een vervolgtraject voor
de desbetreffende leerling
realiseren. De leerkracht kent
de aanwezige hulpmaterialen
die in de orthotheek aanwezig
zijn en gebruikt deze in
voorkomende situaties.

De leerkracht kan het
onderwijs zodanig inrichten
De leerkracht zorgt afhankelijk dat leerlingen (indien nodig,
van het onderwerp voor
max. 2 ?) ) individuele
verschil in kwaliteit en
leerlijnen kunnen volgen,
kwantiteit van de
maken gebruik van specifieke
verwerkingsopdrachten en
(zorg)-materialen en geven

29

past de beoordelingscriteria
aan op de verschillen tussen
leerlingen
Basis niveau
De leerkracht stelt de
hulpvraag na analyse vast
m.b.v. de intern begeleider of
een leerkracht op
‘specialisme’ niveau

gedifferentieerde instructie

Gewenst niveau
Specialisme
De leerkracht stelt zelfstandig
de hulpvraag vast na analyse
van de resultaten van het lvs
en de methodegebonden
toetsen.
De leerkracht is in staat de
hulpvraag schriftelijk te
verwoorden om deze daarna
in te brengen in de
leerlingenbespreking.

Organisatorisch:
Basis niveau
De leerkracht is in staat om
zich te houden aan het
weekrooster.
De leerkracht past tijdens de
instructie zijn vragen aan op
de leerlingen, laat de
moeilijkheidsgraad geleidelijk
toenemen, relateert de
oefeningen aan de instructie
en verwerking, past de stof
aan de tempoverschillen
tussen de leerlingen, werkt
met korte oefenmomenten
voorafgaand aan de
verwerking.

Basis niveau
De leerkracht is vertrouwd en
bekend met de wijze waarop
kinderen leren, wat hun
leerbehoeften zijn, hoe hun
ontwikkeling verloopt en
welke problemen zich daarbij
kunnen voordoen en hij weet
hoe hij daarmee om kan gaan.

Gewenst niveau
De leerkracht is in staat om
extra momenten te creëren
voor probleemleerlingen en
legt dit planmatig vast . Dit
gaat niet ten koste van de
geplande onderwijstijd.
De leerkracht geeft leerlingen
die dat nodig hebben extra
instructie (verlengde
instructie), past zijn vragen
aan op het niveau van
individuele leerlingen, zorgt
afhankelijk van het onderwerp
voor verschil in kwaliteit en
kwantiteit van de
verwerkingsopdrachten, past
de beoordelingscriteria aan op
de verschillen tussen
leerlingen, past de leerstof
aan voor zowel ‘zwakke’ als
‘betere’ leerlingen

Specialisme
De leerkracht kan adequaat
inspelen op individuele
mogelijkheden en behoeften
van leerlingen .d.m.v. en
effectief georganiseerd
klassen management, een
gedegen (gedifferentieerde)
instructie, zinvolle interactie
en variatie van de
onderwijstijd.

Gewenst niveau
Met behulp van :
effectief klassenmanagement
( w.o. lesvoorbereiding !
adequate planning
soepele lesovergangen
kan de leerkracht storende
onderbrekingen voorkomen.

Specialisme
De leerkracht zorgt voor zo
weinig mogelijk verlies van
leertijd door de leerlingen te
betrekken bij het organiseren
van het onderwijsleerproces
door reflectie en evaluatie
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Samenwerking collega’s:
Basis niveau
De leerkracht bereidt zich
goed voor op besprekingen
over leerlingen en
onderwerpen die in
besprekingen aan de orde
komen .De leerkracht kan
eigen wensen inbrengen en
kan zijn mening
beargumenteren, kan actief
luisteren en feedback
ontvangen en houdt zich aan
afspraken

Gewenst niveau
De leerkracht levert een
gelijkwaardige bijdrage aan
het overleg met collega’s, kan
feedback en adviezen van
collega’s vertalen in zijn
handelen, heeft interesse voor
uiteenlopende opvattingen en
overtuigingen van anderen en
waardeert en respecteert
deze.

Specialisme
De leerkracht kan in dialoog
met anderen komen tot
gezamenlijke beslissingen en
afspraken, kan collega’s
aanspreken en effectieve
feedback geven aan collega’s,
kan win-win situaties voor
zichzelf en anderen creëren

Basis niveau
Een leerkracht is in staat om
binnen de schooleigen
overlegstructuren te
functioneren.

Gewenst niveau
Een leerkracht is in staat om
op een actieve wijze overleg
te stimuleren en daardoor een
bijdrage te leveren aan
verbeteringsprocessen.

Specialisme
Een leerkracht brengt zelf
veranderingsprocessen op
gang die de kwaliteit van het
onderwijs verbeteren.
Hij kiest tevens standpunten
zodanig dat de
gemeenschappelijke visie
centraal staat en hij kan
bemiddelen tussen partijen.

Samenwerking omgeving:
Basis niveau
Een leerkracht neemt zelf
initiatief wanneer de
voortgang in de ontwikkeling
van een kind dat vereist.

Gewenst niveau
Een leerkracht toont zich
flexibel in de beschikbaarheid
voor ouders die behoefte
hebben aan een gesprek over
hun kind.

Specialisme
Een leerkracht ontwikkelt en
ontplooit op eigen initiatief
ideeën over oudercontacten.
Tevens neemt de leerkracht
op een constructieve manier
deel aan verschillende vormen
van overleg tussen ouders en
school. De leerkracht gaat
daarbij op professionele
manier om met informatie
van de thuissituatie.

Basis niveau
Ouders worden betrokken bij
de uitvoering van opdrachten
die leerlingen thuis moeten
uitvoeren.

Gewenst niveau
De leerkracht kan zelf
planmatig hulp organiseren
voor een individuele ouder
en/of een groep ouders.

Specialisme
De leerkracht kan zelf
planmatig hulp organiseren
voor een individuele ouder of
een groep ouders. De
leerkracht neemt zelf het
initiatief om externe hulp van
andere instellingen en
educatieve diensten hierbij te
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betrekken

Reflectie en ontwikkeling:
Basis niveau
De leerkracht kent de
kernbekwaamheden van de
school en weet welke
bekwaamheden vereist zijn
voor een leerkracht op zijn
school, kan talenten
benoemen die hij kan inzetten
voor niet lesgebonden
activiteiten en weet welke
taken minder geschikt voor
hem zijn

Gewenst niveau
De leerkracht kan een gesprek
voeren met collega’s over het
eigen functioneren en kan
hieruit eigen ontwikkeldoelen
afleiden, kan adviezen vragen
en geven aan collega’s, kent
de talenten en competenties
van zijn collega’s

Specialisme
De leerkracht kan collega’s
werkbegeleiding geven en kan
collega’s coachen en
motiveren, kan een intervisie
overleg leiden en kan een
dialoog voeren met collega’s,
doet voorstellen om talenten
van zichzelf en/of collega’s
beter te benutten, heeft
vernieuwende en inspirerende
ideeën

(plaats),

(datum)

Voor gezien,
(naam betrokkene)

(handtekening)

(naam direct-leidinggevende)

(handtekening)
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Bijlage 3 Competenties voor directieleden

Verklaring legenda:
1.
Basis niveau
2.
Gewenst niveau
3.
Specialisme
Domein : ONDERWIJS

Competentie 1: gericht zijn op het primaire proces

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indicatoren
Bant achterhaalde concepten,praktijken en leermiddelen uit en
introduceert en borgt nieuwe.
Bewaakt het pedagogisch ( school)klimaat
Organiseert een uitdagende en stimulerende leefomgeving
Straalt pedagogisch optimisme uit en beklemtoont hoge verwachtingen.
Houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van
kinderen, ouders en leraren.
Ziet er op toe dat ouders/verzorgers tijdig, duidelijk en volledig
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Bewaakt de balans tussen leerstof- en kindgerichtheid
Bewaakt de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan verschillen
tussen leerlingen
Geeft de (on)mogelijkheden van de school aan.
Verantwoordt behaalde resultaten
Bewaakt de kwaliteit van het systeem van de interne leerlingenzorg
Stimuleert, begeleidt en beoordeelt de kwaliteit van het pedagogischdidactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van leraren o.a.
door middel van klassenconsultatie

1

2

3

1

2

3

Domein : ORGANISATIE

Competentie 2 : Organisatie ontwikkeling
1
2
3
4
5
6

Indicatoren
Stimuleert de ontwikkeling van personeel en organisatie
Stimuleert een professionele dialoog op basis van beelden,
verwachtingen en ervaringen
Moedigt initiatief en experiment aan en faciliteert dit
Ziet visieontwikkeling als een dynamisch cyclisch proces
Ontwikkelt een gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, opvoeding en
organisatie en houdt deze levend.
Geeft op basis van visie organisatieveranderingen vorm
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7
8
9
10
11
12

Brengt een visie of streefbeeld inspirerend over en/of draagt deze mede
uit.
Ontwikkelt een draagvlak voor organisatiedoelen
Betrekt alle geledingen actief bij het proces van schoolontwikkeling en
gemeenschapsvorming
Stelt doelen, prioriteiten, planning en werkprocedures ( vast )
Bewaakt de voortgang van processen en controleert of gemaakte
afspraken worden nagekomen
Betrekt anderen effectief en actief bij besluitvormingsprocessen
Maakt keuzes en neemt besluiten

Competentie 3: Organisatiebeleid en - beheer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Indicatoren
Organiseert effectief
Stelt een (meerjaren)planning op en bewaakt deze
Koppelt de inzet van middelen aan visie en doelen en verantwoordt deze
Realiseert een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen
Werkt met Management Informatiesystemen en maakt die informatie
toegankelijk voor alle betrokkenen
Ontwerpt een passende organisatie- en functiestructuur
Werft de juiste medewerkers
Organiseert onderwijsondersteuning
Handelt professioneel op basis van relevante wet- en regelgeving ( WPO,
CAO etc. )
Organiseert hulpbronnen en middelen ( zoals vergoedingen, fondsen,
vermogen, subsidies )
Budgetteert en beheert taakstellend
Stelt schooleigen kwaliteitskaders en normen op en/of hanteert deze
Organiseert zelfevaluatie op basis van kwaliteitsinstrumenten
Organiseert een veilige en schone school(omgeving)

1

2

3

1

2

3

Domein : OMGEVING

Competentie 4: Ondernemerschap
1
2
3
4
5
6
7
8

Indicatoren
Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij het werk
Handelt proactief vanuit zijn/haar maatschappelijke positie en
verantwoordelijkheid
Laat bestaande aannames los en staat open voor nieuwe ideeën
Onderscheidt kansen en bedreigingen voor de organisatie
Gaat op verantwoorde wijze om met risico’s
Opereert in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen
Bevordert de positieve beeldvorming van de organisatie
Bouwt netwerkrelaties op en onderhoudt dzee
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9
10
11

Gaat effectief om met de media
Geeft samenwerkingsmogelijkheden tussen school, gezin en
gemeenschap ( mede) vorm
Organiseert inspraak en medezeggenschap

Domein : DENKKRACHT

Competentie 5: Zelfsturing
1
2
3
4
5
6

Indicatoren
Bewaakt de grondslag van de organisatie
Handelt moreel verantwoord
Verantwoord het professioneel handelen
Herkent en analyseert dilemma’s van de beroepsgroep
Werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling
Evalueert effect(en) van eigen handelen

1

2

3

1

2

3

Competentie 6 : Intrapersoonlijk competent
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indicatoren
Maakt gebruik van diverse bronnen en informatiekanalen
Onderscheidt bij ( compleze ) problemen hoofd- en bijzaken
Ziet verbanden, trends en patrone
Verbiondt concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar
Werkt met prognoses en stuurt op kengetallen
Herkent ( mogelijke) problemen in een vroeg stadium
Analyseert een probleem vanuit meerdere invalshoeken en verkent
verschillende oplossingsrichtingen
Schat in wanneer er ( onmiddellijke ) actie wordt gevraagd
Maakt anderen ( mede ) verantwoordelijk voor de oplossing
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Domein : DAADKRACHT

Competentie 7 : Interpersoonlijk competent
1
2
3
4
5
6
7
8

Indicatoren
Bouwt een positieve open sfeer op en bevordert deze
Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren
Inspireert, motiveert en relativeert
Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap
Is geïnteresseerd en toont oprechte belangstelling voor de ander
Neemt stelling en weet om te gaan met kritiek en weerstand
Communiceert en presenteert effectief
Confronteert, bemiddelt en geeft of vraagt feedback

1

2

3

1

2

3

Competentie 8 : Aansturen van professionals
1
2
3
4
5
6

Indicatoren
Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd
en gewaardeerd voelen
Spreekt ( een groep ) medewerkers aan op hun functioneren en hun
verantwoordelijkheden
Werkt competentiegericht
Stelt duidelijke eisen en grenzen
Bevordert het resultaatgericht werken van een ( groep ) medewerkers
Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid
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Bijlage 4 Omschrijving van de verschillende gespreksvormen

Beoordelingsgesprekken
Doel en karakteristiek van een beoordelingsgesprek
Met een beoordelingsgesprek wordt beoogd inzicht te verschaffen in de functievervulling van de
werknemer
Het beoordelingsgesprek geeft tevens inzicht in de mogelijkheid tot het treffen van disciplinaire
maatregelen. Het betreft hier rechtspositionele en/of arbeidsvoorwaardelijke consequenties
Beoordelingsgesprekken zijn gericht op het verleden, hebben een eenzijdig karakter dat wil zeggen
dat er geen sprake is van wederkerigheid en zijn gericht op het kunnen treffen van maatregelen door
het bevoegd gezag.
Werkwijze
Ten minste 10 werkdagen tevoren bepaalt de beoordelaar na overleg met de werknemer datum en
tijdstip van het beoordelingsgesprek.
De werknemer kan zich tijdens het beoordelingsgesprek laten bijstaan door een raadsvrouw/man. In
deze situatie kan een schooldirecteur zich laten bijstaan door een lid van het College van Bestuur
en/of een raadsman/vrouw.
Direct na afloop van het gesprek worden conclusies op het beoordelingsformulier vastgelegd.
Indien de benoemde dit wenst kan zijn mening worden toegevoegd aan het beoordelingsformulier.
Het beoordelingsformulier wordt gedateerd, door de benoemde voor gezien getekend en door de
beoordelaar getekend en vastgesteld.
De werknemer ontvangt een afschrift van het beoordelingsformulier.
Het beoordelingsformulier wordt binnen 10 werkdagen na datering ter vaststelling voorgelegd aan
het bevoegd gezag
Het beoordelingsformulier wordt bewaard in het personeelsdossier.
De Beoordelaar
Beoordelingsgesprekken worden gevoerd door een door het bevoegd gezag aangewezen
beoordelaar.
Bij beoordelingsgesprekken met een groepsleerkracht is de beoordelaar de schooldirecteur.
Bij beoordelingsgesprekken met de schooldirecteur is de beoordelaar het C.v.B
Bezwaar
De werknemer heeft de gelegenheid om binnen 7 werkdagen na dagtekening van het
beoordelingsformulier bezwaar aan te tekenen tegen de beoordeling.
Het in het eerst lid bedoelde bezwaar dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het
bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag hoort binnen 20 werkdagen na ontvangst van het bezwaar de werknemer.
De werknemer kan zich bij het in het derde lid bedoelde horen laten bijstaan door een
raadsman/vrouw.
Uiterlijk binnen 10 werkdagen na het in het derde lid bedoelde horen neemt het bevoegd gezag een
gemotiveerde beslissing en deelt dit schriftelijk mee aan de werknemer en de beoordelaar.
Klachten kunnen evenzo ingediend worden bij de landelijke klachtencommissie.
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Gespreksonderwerpen
Voor gespreksonderwerpen wordt verwezen naar de gespreksformulieren die bij dit beleidsstuk
opgenomen zijn.
Bescherming persoonsgegevens
Het bevoegd gezag behandelt de gegevens met betrekking tot de werknemer zorgvuldig met
inachtneming van het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Slotbepaling
Het bevoegd gezag verstrekt een exemplaar van deze regeling met het daarbij behorende
beoordelingsformulier aan elke werknemer.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bevoegd gezag.

38

Gespreksformulier beoordelingsgesprek
(o.b.v. model uit Beoordelingsgesprekken, praktijkserie basisschoolmanagement 53, Kluwer)
Inleiding
Het beoordelingsgesprek vormt het afsluitende gesprek van de gesprekkencyclus. Leidinggevende en
medewerker evalueren de resultaten en het functioneren in de afgelopen periode.
Persoonlijke gegevens
Naam medewerker:
Functie / overige taken:
Naam gespreksfunctionaris/functie:
Datum en tijd beoordelingsgesprek:
Datum laatste functioneringsgesprek:
Periode gesprekkencyclus:

Afspraken uit het vorige beoordelingsgesprek

Gespreksonderwerpen met alle personeelsleden over de taakvervulling / taakopvatting ten aanzien
van de:
Competenties behorend bij de functie
(Wettelijke) functieomschrijving
Gedragscode behorend bij de functie
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Ieder personeelslid is in het bezit van de competenties (en bijgehorende criteria), de (wettelijk)
omschreven functiebeschrijving en gedragscode.
Ieder personeelslid ondertekent deze beschrijvingen en is eraan verbonden.
Belangrijkste aandachtspunten voortkomend uit het beoordelingsgesprek
Conclusies n.a.v. gespreksonderwerpen (uit 3):
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Wensen:

Afspraken:

Beoordeling van het functioneren als totaal

Omstandigheden welke de functievervulling hebben beïnvloed / aanvulling op de beoordeling

Verslag beoordelingsgesprek
Opmerking beoordeelde n.a.v. beoordeling en / of gesprek

Opmerking beoordelaar n.a.v. beoordeling en / of gesprek
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Ondertekening voor besproken en akkoord
Naam medewerker:

Handtekening:

Datum:

Formele beoordelaar:

Handtekening:

Datum:

College van Bestuur:

Handtekening:

Datum:
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Regeling Functioneringsgesprekken:
Doel en karakteristiek
De gesprekken zijn gericht op het optimaliseren van het functioneren van de individuele werknemer,
van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden (zullen) worden verricht- en van de
organisatie van de school.
De gesprekken kunnen leiden tot het maken van afspraken over veranderingen met betrekking tot
het functioneren van betrokkene(n), de organisatie en de arbeidsomstandigheden.
Kenmerken van het functioneringsgesprek zijn:
toekomstgericht
gelijkwaardige inbreng van de gesprekspartners, met de nadruk op tweerichtingsverkeer
geen directe rechtspositionele consequenties
Frequentie:
Met alle werknemers wordt tenminste één maal per jaar het gesprek gevoerd.
In een proefperiode; bij indiensttreding vindt een eerste gesprek plaats uiterlijk zes
maanden na indiensttreding.
De periode(s) waarin de gesprekken plaatsvinden worden opgenomen in het jaarschema.
Procedure:
Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vooraf uitgewisselde lijst met onderwerpen.
Onderwerpen worden opgenomen op de lijst op basis van de lijst van vaste gespreksonderwerpen
(zie vervolg), op verzoek van de werknemer of op verzoek van de andere gesprekspartner(s). De
afspraken over de te bespreken onderwerpen worden tenminste twee weken voor het gesprek
gemaakt.
Tijdens het gesprek worden de afspraken uit het vorige gesprek geëvalueerd.
De afspraken die in het gesprek worden gemaakt, worden vastgelegd, gedateerd en door
gesprekspartner(s) ondertekend. Het origineel wordt bewaard in het (afgesloten) personeelsdossier
tot het daarop volgende functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden en wordt dan vernietigd; de
werknemer ontvangt een kopie.
Over de inhoud van het gesprek wordt niet gerapporteerd. Het bestuur wordt slechts over de voor
het bestuur relevante conclusies geïnformeerd.
De verenigingsadministratie ontvangt een kopie van het registratieformulier waaruit op valt te
maken welke gesprekken wanneer zijn gevoerd.
Als er gesprekken gevoerd worden in het kader van (de invoering van) integraal personeelsbeleid die
een functioneringsgesprek overbodig maken, dan kan het functioneringsgesprek bij goedvinden van
de gesprekspartners worden overgeslagen. Wel wordt op het administratieformulier aangegeven dat
er een gesprek heeft plaatsgevonden dat beschouwd kan worden als een functioneringsgesprek.
Onderwerpen:
Tijdens de gesprekken komen de volgende onderwerpen aan de orde:
afspraken gemaakt tijdens het vorige gesprek
wijze waarop de taak wordt verricht
taaktoedeling en wensen
taakbelasting en wensen
ambities en wensen ten aanzien van de loopbaan
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werkomstandigheden
samenwerking met en functioneren binnen het team*
samenwerking met de leidinggevende(n)
samenwerking en contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen*
behoefte aan, noodzaak tot en mogelijkheden van scholing
doelen voor de komende periode
*Geldt niet of aangepast voor onderwijsondersteunend personeel
Tijdens het gesprek met de leidinggevenden (directie en locatieleiding) komen bovendien de volgende
onderwerpen aan de orde:
geven van leiding
de externe contacten
samenwerking met het bestuur
samenwerking binnen het management
voorbereiding en uitvoering van beleid
de gemandateerde bevoegdheden
de overige aspecten van de leidinggevende taak.

De gesprekspartners:
Het gesprek met de schooldirecteur wordt gevoerd door de algemene directeur
Het gesprek met de overige personeelsleden wordt, naar keuze van het betreffende personeelslid,
gevoerd door de schooldirecteur
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Gespreksformulieren functioneringsgesprekken voor leraren:
Naam werknemer:
Functie:
Gesprekspartner(s):
datum: ……………… 20..
datum vorig gesprek: ……………- 20..
afspraken gemaakt tijdens het vorige gesprek:
zelf

gesprekspartner

wijze waarop de taak wordt verricht:
zelf

gesprekspartner

taaktoedeling en wensen:
Zelf

gesprekspartner

taakbelasting en wensen:
Zelf

gesprekspartner
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ambities en wensen ten aanzien van de loopbaan:
Zelf

gesprekspartner

werkomstandigheden:
Zelf

gesprekspartner

samenwerking met en functioneren binnen het team:
Zelf

gesprekspartner

samenwerking met de leidinggevende(n):
Zelf

gesprekspartner

samenwerking en contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen:
Zelf
gesprekspartner
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bespreking van het POP:
Zelf

gesprekspartner

behoefte aan, noodzaak tot en mogelijkheden van scholing :
Zelf

gesprekspartner

doelen voor de komende periode:
Zelf

gesprekspartner

ingebrachte onderwerpen:
Zelf

gesprekspartner

Relevante conclusies waarover het bestuur wordt geïnformeerd:
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Voor gezien* / akkoord:
………………………., ……..…. 20… (plaats, datum)

…………………… (handtekening),

…………………………naam (direct)leidinggevende

…………………… (handtekening),

…………………………naam betrokkene

* Indien niet akkoord hieronder graag toelichten:
……………………………………………………………………………………………………
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Gespreksformulier functioneringsgesprekken voor leidinggevenden:
geven van leiding:
zelf

gesprekspartner

de externe contacten:
zelf

gesprekspartner

samenwerking met het bestuur:
zelf

gesprekspartner

samenwerking binnen het management:
zelf

gesprekspartner

voorbereiding en uitvoering van beleid:
zelf

gesprekspartner
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de gemandateerde bevoegdheden:
zelf

gesprekspartner

de overige aspecten van de leidinggevende taak:
zelf

gesprekspartner

Relevante conclusies waarover het bestuur wordt geïnformeerd:

Voor gezien* / akkoord:
………………………., ……..…. 20… (plaats, datum)

…………………… (handtekening),

…………………………naam (direct)leidinggevende

…………………… (handtekening),

…………………………naam betrokkene

* Indien niet akkoord hieronder graag toelichten:
……………………………………………………………………………………………………
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Gespreksformulier functioneringsgesprekken voor onderwijsondersteunend personeel:
Naam werknemer:
Functie:
Gesprekspartner(s):
datum:
datum vorig gesprek:
1. afspraken gemaakt tijdens het vorige gesprek:
zelf

gesprekspartner

2. wijze waarop de taak wordt verricht:
zelf

gesprekspartner

3. taaktoedeling en wensen:
zelf

gesprekspartner

4. taakbelasting en wensen:
zelf

gesprekspartner
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5. ambities en wensen ten aanzien van de loopbaan:
zelf

gesprekspartner

6. werkomstandigheden:
zelf

gesprekspartner

7. samenwerking met collega(’s):
zelf

gesprekspartner

8. samenwerking met de leidinggevende(n):
zelf

gesprekspartner

9. behoefte aan, noodzaak tot en mogelijkheden van scholing:
zelf

gesprekspartner
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10. doelen voor de komende periode:
zelf

gesprekspartner

11. ingebrachte onderwerpen:
zelf

gesprekspartner

Relevante conclusies waarover het bestuur wordt geïnformeerd:

Voor gezien* / akkoord:
………………………., ……..…. 20… (plaats, datum)

…………………… (handtekening),

…………………………naam (direct)leidinggevende

…………………… (handtekening),

…………………………naam betrokkene

* Indien niet akkoord hieronder graag toelichten:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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POP - Formulier

Naam:
Functie:
Afdeling:
Status:

Nog niet besproken met leidinggevende: concept
Besproken met leidinggevende, definitieve versie
Datum Voortgangsbespreking:

Wat zijn mijn ontwikkelpunten?
Wat wil ik leren m.b.t. kennis,
vaardigheden en attitude.
Wat gaat er niet goed, waar heb ik of
anderen last van?.

Ontwikkelactiviteit:
In welke situaties ga ik werken
aan mijn ontwikkelpunt.
Wat ga ik uitvoeren, doen.

Personeelsnummer:
Invuldatum:
Naam Leidinggevende:
Handtekeningen voor akkoord definitieve versie:
Medewerker:
Leidinggevende:
Datum waarop dit POP bijgewerkt wordt:

Gewenst resultaat:
Wat wil ik bereiken, wanneer ben ik
tevreden (SMART omschreven)
Specifiek ( in gedrag omschreven)
Meetbaar
Acceptabel (acceptatie beide partijen)
Realistisch (uitvoerbaar binnen
gestelde termijn)
Tijdsgebonden (deadline benoemen)

Planning:
Wanneer ga ik de activiteiten
plannen en in welke volgorde.
Prioriteiten stellen.
Benoemen evaluatiemomenten.

Benodigde ondersteuning / faciliteiten:
Wat heb ik nodig aan ondersteuning, hoe
vaak, door wie en wanneer.
Wat zijn hiervan de kosten en hoeveel tijd
vraagt het van jou en betrokkenen.
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Registratieformulier functionerings- en beoordelingsgesprekken (en eventueel
voortgangsgesprekken)
Brinnummer / naam van de school: …………………………………
Naam: ……………………………….

te: ………………………………….

Functie: ……………………………

Overzicht van de data waarop functionerings- en beoordelingsgesprekken (en eventueel voortgangs-gesprekken)
hebben plaatsgevonden om het functioneren van betrokkene te verbeteren:
Datum

Aard van het gesprek

Handtekening
betrokkene

Handtekening
leidinggevende

Afschriften na ieder gesprek sturen naar: info@cbodegreiden.nl



A = Functioneringsgesprek, B = Beoordelingsgesprek, C = Voortgangsgesprek
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