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‘Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te
klagen over de duisternis’
Lao Tse (604-507 v.C.)

Voorwoord
“Functiedifferentiatie, de functiemix en het entreerecht zijn bedoeld om een kwaliteitsimpuls in het onderwijs te geven
door het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden van leraren. In de praktijk van de uitvoering worden scholen
geconfronteerd met (onbedoelde) belemmerende effecten. Scholen in Noord-Holland pleiten vanuit een integrale visie op
professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering voor de mogelijkheid van een alternatieve mix.”
Zo begon de notitie ‘De kwaliteit van leraren: gemixt of geschaald?’ van 28 mei 2010 die een onderbouwing van deze visie
verwoordde en de basis vormde voor een verdere gezamenlijke ontwikkeling om dit perspectief mogelijk te maken.
Over dit onderwerp voerden we met vakbonden, VO-raad en OC&W in de periode mei – juni 2010 gesprekken. We legden
hen het idee van een alternatief voor de functiemix voor dat volgens ons meer recht doet aan leerkrachten, betere
loopbaanperspectieven biedt, professionele groei stimuleert, blijvende en duurzame professionalisering waarborgt en naar
onze stellige overtuiging meer zal bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. We vroegen om advies,
tijd en ruimte voor een pilot. We bezien op voorstel van OC&W of verdere onderbouwing en uitwerking van onze visie
gekoppeld kan worden aan onderzoekpilots die opgezet worden om goed presterende leraren en teams beter te belonen.
Hierover zijn we nog in gesprek.
Omdat de noodzakelijke activiteiten met betrekking tot de functiemix op de scholen ondertussen gewoon voortgang
moeten vinden, zijn we verder gegaan om vanuit onze visie in deze toch complexe materie passende en hanteerbare tools
voor onze eigen scholen te ontwikkelen.
Dit kaderdocument is daar een voorbeeld van en tot stand gekomen vanuit de ingezette ontwikkeling op gezamenlijk
initiatief van het Martinuscollege te Grootebroek, het Jac. P. Thijsse College te Castricum en de CSG Jan Arentsz te Alkmaar.
Op basis van een door de projectgroep Martinuscollege ontwikkeld format voor onderscheidende kenmerken LB/LC/LD en
bijbehorende gedragsindicatoren is door een bovenschoolse werkgroep verder uitwerking gegeven aan niveau- en
prestatie-indicatoren voor de verschillende leraarrollen.
Aan de werkzaamheden van de bovenschoolse werkgroep is naast vertegenwoordigers van de genoemde scholen op
persoonlijke titel deelgenomen door René van Drunen, principal consultant CPS en Dominicus Kamsma, directeur
Voortgezet Onderwijs, Onderwijscentrum VU.
Het resultaat is na gereedkomen beschikbaar voor elke geïnteresseerde school of bestuur.
De inhoud en tekst van voorliggend document is geschreven naar de rolcompetenties van het Martinuscollege. Voor het
Jac. P. Thijsse College en de CSG Jan Arentsz bestaat een vergelijkbaar document, echter passend bij de eigen keuzen en
kleuring van de organisatie. Dit betreft eigen terminologie en een enkele rolcompetentie. Het format en achterliggende
opvattingen over beelden van docenttypen of beter leraarrollen, onderscheidende kenmerken, bij de rollen behorende
gedrags-, niveau- en prestatie-indicatoren is echter voor allen gelijk. Hun specifieke schoolcompetenties staan in deze
algemene versie niet vermeld.
Wellicht zullen andere scholen die van dit kaderdocument gebruik willen maken, niet alle loopbaanpaden kunnen of willen
realiseren of juist een sterk accent willen leggen op één van de loopbaanpaden. Dit kan met schaalgrootte te maken
hebben, met het gegeven dat de school zich bijvoorbeeld niet ingericht heeft om toekomstige leraren op te leiden of juist
de nadruk wil leggen op het systematisch doen van praktijkonderzoek. Maar elke school kan vanuit dit kaderdocument zelf
een schoolspecifieke invulling geven aan te onderscheiden leraarrollen.
Dit kaderdocument is een integrale versie en is allereerst bestemd voor directies, team-/afdelingsleiders en
staffunctionarissen. De afzonderlijke delen kunnen elk hun eigen doel en plaats in de school krijgen.
Deel I is de onderlegger voor de volgende delen. In de pilotscholen is dit deel aan alle betrokken geledingen voorgelegd.
Deel II kan een onderdeel zijn van het document over de gesprekscyclus, terwijl deel III vooral een onderdeel kan vormen
van het ontwikkeldossier van docenten.
De projectgroep Martinuscollege en bovenschoolse werkgroep,
Arjan Dijkstra, projectleider.
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DEEL I
Beelden, onderscheidende kenmerken en professioneel gedrag

Welke docentbeelden horen bij ons?
Waarin onderscheiden wij ons van elkaar?
Welk professioneel gedrag hoort bij ons en onze onderscheiden rollen?
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1. Welke docentbeelden horen bij ons?
Bij iedere functie hoort een functiebeschrijving, een (competentie)profiel en een taakomschrijving. De officiële
functiebeschrijvingen in ‘FUWA-taal’ zijn over het algemeen moeilijk leesbaar en het is niet altijd makkelijk
afleidbaar wat het verschil is tussen de verschillende leraarfuncties. We schetsen daarom eerst beelden die bij
de leraarfuncties LB/LC/LD horen. Duidingen dus van de rol die de verschillende leraren behoren te vervullen
en daarbij horende competenties. We spreken in het vervolg dan ook liever over leraarrollen dan over functies
of types (één docentfunctie met niveaudifferentiatie), en over rolcompetenties in plaats van het vaak
gehanteerde begrip kerncompetentie. Dit sluit ook beter aan bij een moderne flexibele en duurzame
arbeidsorganisaties die een school hoort te zijn en bij de gehanteerde terminologie in de wetenschappelijke
literatuur. De duidingen van de docentbeelden zijn mede ontleend aan wat op dit gebied in de afgelopen twee
jaar landelijk, meestal met grote groepen collega’s is ontwikkeld.
Verderop zullen we in een matrix de onderscheidende kenmerken van de LB-, LC- en LD-leraar zichtbaar
maken. Vervolgens zullen we per leraarfuncties deze verder uitwerken in een set van belangrijke
gedragsindicatoren voor de onderscheiden leraarrollen en in de bij de verschillende niveaus van functioneren
behorende prestatie-indicatoren.
De (ervaren) leraar (LB)









is een goede (…schoolnaam…)leraar1;
heeft een lerende houding en vraagt feedback over zijn aanpak en (blijvende) ontwikkeling;
geeft zelfstandig en in teamverband les en begeleiding aan klassen en groepen in één of meer vakken
waarvoor hij of zij gekwalificeerd is;
voert zijn werkzaamheden zelfstandig en in teamverband uit binnen de kaders van het team en/of sectie;
ontwikkelt zich van beginnend naar ervaren;
levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied in samenhang met verwante
vakken en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van zijn team;
voert binnen zijn functie en taakomvang aanvullende werkzaamheden uit zoals mentoraat, vakbegeleiding
stagiaires en nieuwe collega’s binnen het team of de sectie m.b.t. onderwijsinhoud en planning;
kan belast zijn met overige, specialistische taken als remedial teaching, dyslexiebegeleiding, counseling,
decanaat, organisatorische zaken (bijvoorbeeld organisatie werkweken, themadagen, …).
Kernbegrippen: vak-/leergebiedgericht, aansturen leerproces , effect op leren van leerlingen, bijdragen aan
ontwikkeling, bijdragen aan begeleiding leerlingen/stagiaires, feedback vragend
2

Rolcompetenties: 1. Vakmanschap B (uitvoeren / aanpassen), 2. Sturen op zelfverantwoordelijk en actief leren,
3. Creëren uitdagende en veilige leeromgeving, 4. Resultaatgericht (vaart maken), 5. Leraar als coach, 6. Samenwerken

De kaderleraar (LC)









is een ervaren en goede ……………leraar;
is een erkende generalist of specialist op het terrein van (vak)onderwijsontwikkeling, leerlingenzorg,
organisatie en/of opleiding en docentbegeleiding in het team en de sectie;
heeft een voortrekkersrol als het gaat om aanpassing, verbetering van werkzaamheden, aanpak, materiaal
binnen de sectie en het team en draagt bij aan ontwikkeling en vernieuwing;
levert samen met andere kaderleraren in werkgroepen/projectgroepen, onder leiding van een teamleider,
seniorleraar of directielid een bijdrage aan de ontwikkeling binnen zijn team en/of de hele school;
stemt werkzaamheden af met teamleider;
treedt op als begeleider voor zijn mededocenten en stagiaires binnen de sectie en het team;
kan binnen zijn functie en taakomvang belast zijn met specialistische taken op het gebied van vakdidactiek
en pedagogiek, leerling-zorg, organisatie, opleiding en docentbegeleiding;
is in staat deelbelangen af te wegen tegen het hogere schoolbelang en weet middels houding en gedrag
een positieve bijdrage te leveren aan het schoolbelang.

1

Hier wordt verwezen naar de typering die de school op basis de gemeenschappelijke vertrekpunten als in de missie en visie van de school
verwoord, aan haar leraren meegeeft. Bij het Martinuscollege: ‘ De Martinusleraar is een bevlogen en lerende leraar die zich samen
met collega’s eigenaar voelt van het onderwijs op het Martinuscollege en het beste uit zichzelf, collega’s en de leerlingen haalt.’
2

Vakmanschap B, C of D verwijst naar de dimensie (professioneel) handelingsbereik in het model ‘professionele groei’ op pagina 20.
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Kernbegrippen: ontwikkelbereid / -gericht, flexibel, kunnen schakelen, feedback vragend/reflectief, pro-actief, teamen schoolgericht, aansturen/coördineren, met weerstand om kunnen gaan
Rolcompetenties: LB + 1. Vakmanschap C (aanpassen / ontwikkelen), 7. Leiding geven (mensen meekrijgen),
8. Reflectief vermogen, 9. Communicatief

De seniorleraar (LD)








is een zeer ervaren en goede …………leraar;
is een erkende expert op het terrein van onderwijsontwikkeling (vakinhoud en –didactiek, de
vakspecialist), leerlingzorg, opleiden in de school en/of docentbegeleiding;
doet onderzoek, analyseert, adviseert en draagt op het gebied van zijn specialisatie mede zorg voor de
beleidsontwikkeling van de school;
begeleidt en geeft (functioneel) leiding aan werkgroepen en projectgroepen;
treedt op als projectleider;
stemt werkzaamheden af met teamleiders en directie;
vertegenwoordigt de school naar buiten toe en levert middels houding en gedrag een bijdrage bij het
realiseren van een professionele cultuur.
Kernbegrippen: expert, visie ontwikkelen, uitdragen en implementeren, schoolbreed, didactisch specialist, open mind /
flexibel, helikopterview, extern gericht
Rolcompetenties: LB en LC + 1. Vakmanschap D (ontwerpen), 10. Vernieuwend (koers uitzetten),
11. Verantwoordelijkheid dragen

We zien dus dat er duidelijke verschillen tussen de verschillende leraartypen of leraarrollen vast te stellen zijn.
Op basis van bovenstaande docentbeelden zijn we in staat om enkele onderscheidende kenmerken tussen de
verschillende leraarrollen te benoemen, om vervolgens deze meer concreet te maken in gedragsindicatoren die
horen bij de verschillende leraarrollen op de te onderscheiden aandachtsgebieden waarin een leraar zich
verder kan/wil ontwikkelen.
Binnen het onderwijsgebied kennen wij enkele (functionele) aandachtsgebieden waarop de leraar zich kan
richten en zich verder kan ontwikkelen (verticale mobiliteit).
We onderscheiden hier een viertal gebieden: de vakuitvoering en –ontwikkeling, het onderwijs (bredere
context: onderzoek, ontwikkeling en beleid), leerlingenzorg (‘special educational needs’) en opleiden.
Deze aandachtsgebieden zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Het is denkbaar dat bv. op grond
van grootte van de school de leraar verschillende gebieden combineert, maar ook dat in de loop van de tijd de
leerkracht zijn focus wil verleggen (horizontale mobiliteit).
Voor leraren die hun repertoire en kennisbasis blijven ontwikkelen en uitbreiden, en die in scholen werken
waar binnen teams de verschillende rollen voortdurend invulling behoeven, liggen hier voldoende kansen.
In schema:
LOOPBAANPADEN
Onderwijs

Management

Vakuitvoering en
ontwikkeling

Onderwijsontwikkeling

Leerlingzorg

Opleiden

LD

LD

LD

LD

LD

LC

LC

LC

LC

LC

LB
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2. Waarin onderscheiden wij ons van elkaar?
Om onderscheidende kenmerken te kunnen benoemen, moeten we vanuit twee perspectieven kijken.
1. Vanuit het perspectief van de professional. Gaandeweg de ontwikkeling van de leraar zal de focus (het
blikveld) zich van groep, naar team, school en omgeving moeten verbreden. Daarnaast zal hij of zij zich als
professional op drie dimensies (kennisbasis, effect en handelingsbereik) moeten ontwikkelen.
In paragraaf III-1 (p.20) is dit nader uitgewerkt.
2. Vanuit het perspectief van de onderwijsorganisatie: de verschillende handelingsdomeinen waarin de
leraar binnen de school actief behoort te zijn. Het gaat dan om het uitvoeren van onderwijsactiviteiten
(primaire proces), het bijdragen aan de beleidsvorming van de organisatie, het bijdragen aan de
ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en het bijdragen aan een professionele organisatie en
cultuur.
Een beknopt overzicht van de belangrijkste onderscheidende kenmerken tussen de drie leraarrollen:

Handelingsdomeinen

Professionele dimensies

Leraar
LB

Kaderleraar
LC

Seniorleraar
LD

naast LB

naast LB en LC

Blikveld

Ik en mijn vak / leerlingen
en klas
Ik en mijn team / sectie

Ik naar mijn team / sectie
Ik naar mijn school

Ik naar mijn school
Ik naar het (vak)onderwijs
Ik naar de omgeving

Kennisbasis

Basis / gevorderd

Breed repertoire of specialisatie
Verdieping en verbreding kennis

Expert
Academisch / master

Effect van het werk

Resultaat behalen in mijn
klassen – vaart maken
Mijn persoonlijke
ontwikkeling als leraar

In sectie / team - mensen
meekrijgen
Mijn directe collega’s

Schoolbreed
Het onderwijs
Beïnvloedt beleid van de
school - zet koers uit

Handelingsbereik

Uitvoeren / aanpassen

Aanpassen /verbeteren /
ontwikkelen / vernieuwen

Onderzoeken / analyseren /
ontwerpen / vernieuwen

Onderwijs

Draagt zorg voor de goede
uitvoering van het
onderwijs
Begeleidt aankomende
leraren op vakgebied

Expert op één of meer van
de aandachtsgebieden
Denkt vak / leergebiedoverstijgend
Past alle werkvormen
functioneel toe
Ontwerpt leer- , zorg- of
opleidingslijnen

Beleid

Denkt mee over
ontwikkeling binnen
kaders team/sectie

Initieert en organiseert
(vakoverstijgende) leeractiviteiten
Ontwikkelt vernieuwende
werkvormen en past deze toe
Begeleidt / coacht aankomende en
nieuwe leraren
Gaat goed om met
klassen/leerlingen met veel
gedragsproblematiek
Denkt mee over
(school)ontwikkeling
Heeft oog voor de directe
omgeving (ouders, scholen,
instanties)

Innovatie

Heeft lerende houding
Draagt bij aan
ontwikkeling van
vak/leergebied, onderwijs
en zorg voor leerlingen

Organisatie en cultuur

Actieve deelnemer
Vraagt om feedback
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Is open over eigen leerproces en
onderwijs
Netwerker in vak/leergebied, zorg,
opleiden en/of onderwijs
Brengt nieuwe kennis in school
Doet voorstellen voor verandering /
verbetering
Toont een open en betrokken
houding naar collega’s
Anticipeert op ontwikkelingen
Sterk in reflectie en feedback
Voortrekker / initiator / aanjager

Denkt mee over
schoolontwikkeling en
draagt uit naar
afdeling/team/sectie
Doet beleidsvoorstellen op
basis van signalering,
analyse en onderzoek.
Brengt maatschappelijk
relevante kennis in school
Ontwikkelt netwerken
buiten de school
Is gezicht van de school op
bepaald gebied
Toont een betrokken
houding naar de organisatie
Initieert / stuurt aan / zet
koers uit
Initieert collegiale intervisie
Stuurt collega’s aan bij
samenwerkingsprojecten
Geeft leiding aan projecten
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3. Welk professioneel gedrag hoort bij ons en onze onderscheiden rollen?

RESULTAAT
GEBIED
 KENNISBASIS
 EFFECT
 HANDELINGSBEREIK

LERAAR
BASIS / GEVORDERD
VAART MAKEN
UITVOEREN / AANPASSEN

Wekt bij leerlingen belangstelling
en enthousiasme op voor het
schoolvak.
Kiest binnen het schoolvak
leerinhouden en toetsen die voor
leerlingen betekenisvol en
relevant zijn en die passen in de
vakopbouw en doorlopende
leerlijnen.
Integreert de actualiteit binnen
het eigen vakgebied en doet dat
in overeenstemming met de
context waarin het onderwijs
gegeven wordt.

P
R
I
M
A
I
R
E
P
R
O
C
E
S

Maakt voor het eigen vakgebied
een onderbouwde keuze uit
verschillende toetsvormen,
rekening houdend met
leerdoelen.

AANDACHTSGEBIED

Belangrijke gedragsindicatoren aandachtsgebieden

V
A
K
O
N
T
W
I
K
K
E
L
I
N
G

KADERLERAAR
VERDIEPT / VERBREED

EXPERT

MENSEN MEEKRIJGEN

KOERS UITZETTEN

AANPASSEN / ONTWIKKELEN / DELEN

ONTWERPEN

Organiseert en begeleidt reflectie
op het vakonderwijs, evalueert en
doet voorstellen om het gegeven
onderwijs bij te stellen en levert
daardoor een bijdrage aan de
kwaliteit van het vakonderwijs.
Adviseert en begeleidt ontwikkeling
van beoordelingsmethoden voor
het vakgebied die helder, valide en
betrouwbaar zijn en in
overeenstemming met de
leerdoelen.
Geeft op basis van
evaluatiegegevens verbeterpunten
in toetsen aan.
Doet praktijkonderzoek naar
effecten van leerresultaten.

Draagt kennis/ expertise en
vaardigheden over, maakt
kennisdomeinen en
ervaringspraktijken voor
heterogene en of complexe
groepen inzichtelijk.

Differentieert onderwijs aanbod
naar tempo, werkvorm, inhoud
en doel op basis van leer-,
gedrags- en ontwikkelingsverschillen van leerlingen.

Hanteert een breed scala aan
didactische werkvormen en
leeractiviteiten en zet deze in om
een krachtige leeromgeving te
realiseren die aansluit bij de visie
van de school.

Plaatst vak- en inhoudelijke
ontwikkelingen in het perspectief
van onderwijs, treedt als
inhoudsdeskundige op het vak,
didactisch en of pedagogisch
terrein.

O
N
D
E
R
W
IJ
S

Biedt vanuit de rol van
inhouddeskundige een uitdagende
leeromgeving voor onder- en
bovengemiddeld presterende
leerlingen.
Past op basis van evaluaties en
onderzoek onderwijsonderdelen
aan. Doet voorstellen voor
verbetering. Doet voorstellen ten
aanzien van de benodigde
randvoorwaarden en organisatie.
Coördineert project- en
werkgroepen die belast zijn met
onderwijs- en toetsontwikkeling.
Onderhoudt een voor de
taakuitoefening relevant netwerk.
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Initieert en ontwikkelt beleid gericht
op bijstelling/vernieuwing van
(onderdelen van) het vak/leergebied
of op een nieuw te ontwikkelen
vak/opleiding. Zorgt ervoor dat het
vak of opleiding in de school
geïmplementeerd wordt en regelt
daarbij randvoorwaarden en
organisatie.
Verzorgt vakinhoudelijke nascholing
voor collega’s.
Onderhoudt en bouwt aan een, voor
de taakuitoefening relevant regionaal
of (inter)nationaal netwerk.
Doet praktijkonderzoek naar effecten
van onderwijstoepassingen.

Onderhoudt een voor de
taakuitoefening relevant netwerk.

Organiseert en geeft eigen
onderwijs vorm binnen de kaders
van de gekozen visie van de
school en stemt dat af op dat van
anderen binnen de sectie en
afdeling.

Levert inhoudelijk een bijdrage in
project- en werkgroepen die
belast zijn met onderwijsontwikkeling.

SENIORLERAAR

Ontwerpt gevarieerde leerlijnen die
voor leerlingen passend en
uitdagend zijn.
Zet expertise op gebied van
communicatie, pedagogiek en
onderwijskunde in om op
verantwoorde wijze bij te dragen aan
definiëren, analyseren en oplossen
van problemen binnen de school en
het voortgezet onderwijs in het
algemeen.
Zet onderwijsontwikkeling in gang
binnen en buiten school en werkt
daarbij resultaatgericht.
Is verantwoordelijk voor de
implementatie van
onderwijsontwikkelingen.
Voert kwaliteitszorgbeleid uit voor
het onderwijs. Initieert en
ontwikkelt onderzoeksbeleid en
stimuleert collega’s tot het doen van
onderzoek. Stelt evaluaties op over
het onderwijs op basis van
geobjectiveerde gegevens en
resultaten van kwaliteitszorg.
Onderhoudt en bouwt aan een, voor
de taakuitoefening relevant regionaal
of (inter)nationaal netwerk.
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Voert (mentor)gesprekken met
leerlingen waarbij het zoeken
naar persoonlijke kwaliteiten van
leerlingen voorop staat.

Ondersteunt collega’s bij het
maken van handelingsplannen voor
individuele leerlingen of groepen
leerlingen.

Kan mogelijke ondersteuningsvragen afleiden en beoordelen
vanuit verschillende
referentiekaders.

Begeleidt leerlingen bij het
maken en beheren van een
portfolio.

Doet passende voorstellen om
leerlingen met complexe
problemen binnen of buiten school
te begeleiden.

Draagt bij aan visie-, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
m.b.t. zorgverbreding in de eigen
organisatie.

Stemt begeleiding van interne en
externe deskundigen op elkaar af.
Bespreekt dit met collega’s en
ouders.

Houdt toezicht op correcte
uitvoering en opvolging van
vastgelegde procedures t.a.v.
leerling-zorg.

Coördineert aanmelding en
verwijzing van leerlingen bij
zorginstanties.

Bewaakt afstemming tussen plannen
en doelen m.b.t. leerling-zorg op
schoolniveau en op het niveau van
de individuele leerkrachten.

Bepaalt en registreert de
vorderingen van leerlingen in een
leerling volgsysteem.
Herkent, benoemt en
communiceert signalen van leer-,
gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij leerlingen.

P
R
I
M
A
I
R
E
P
R
O
C
E
S

Z
O
R
G

Verleent middels goede
communicatie 1e lijnszorg aan
leerlingen met problemen binnen
of buiten de school en draagt
zorg voor een juiste
doorverwijzing van deze
leerlingen.
Voert met leerlingen LOBactiviteiten uit.
Gaat in alle omstandigheden
correct om met gegevens van
leerlingen.

Leest vakliteratuur en houdt
ontwikkelingen binnen het
onderwijs en vakgebied bij.
Neemt actief deel aan
studiedagen, werkgroepen,
intervisie etc. als team en als
individuele activiteit met als doel
zijn deskundigheid te
ontwikkelen.
Ontwikkelt zich op basis van
reflectie, bepaalt en registreert
eigen vorderingen en legt deze
vast in een portfolio.
Ondersteunt als vakbegeleider
leraren in opleiding en startende
leraren bij het stellen van
leerdoelen en helpt kiezen uit
mogelijkheden om die leerdoelen
te realiseren en geeft hen
feedback.
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L
E
I
D
E
N

Coacht collega’s bij het opstellen
van zorgvragen en de uitvoering
van zorgtaken t.b.v. individuele en
groepen leerlingen.

Onderhoudt en bouwt aan een, voor
de taakuitoefening relevant
(regionaal) netwerk.

Organiseert en coördineert het
LOB-programma voor leerlingen en
stelt dit programma zo nodig bij.

Initieert op het gebied van leerlingzorg scholing en deskundigheidsbevordering van collega’s.

Onderzoekt effecten van
zorgtoepassingen

Doet onderzoek naar de effecten van
de zorgplannen.

Coacht leraren( in opleiding) en
(nieuwe) collega leraren.
Is voor hen een aanspreekpunt en
geeft hen feedback.
(Onderhoudt contact met de
begeleider van het
opleidingsinstituut.)

Draagt bij aan visie- ,
beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering m.b.t.
professionalisering in de eigen
organisatie.

Bewaakt de voortgang in het
leerproces van studenten en
leraren (in opleiding) en legt deze
vast.
Stimuleert en organiseert
intervisiebijeenkomsten voor
studenten en (nieuwe) leraren.

Ontwerpt instrumenten voor
(zelf)beoordeling van professionele
bekwaamheden.
Levert een bijdrage aan vernieuwing
van het onderwijs en de opleiding
van leraren.
Onderhoudt en bouwt aan een, voor
de taakuitoefening relevant regionaal
of (inter)nationaal netwerk.
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DEEL II
Rolprofielen, resultaatgebieden en prestatiematen

Welke prestaties zijn indicatief voor resultaatbeoordeling?
Welke rolprofielen en resultaatgebieden kennen we?
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1. Welke prestaties zijn indicatief voor resultaatbeoordeling
De gesprekscyclus is bedoeld om het functioneren en de persoonlijke groei van de werknemer zo goed mogelijk
te koppelen aan de doelen die de school nastreeft. Nu de wet BIO (beroepen in het onderwijs, en als zodanig
opgenomen in de wet op het voortgezet onderwijs) van kracht is wordt er gesproken over competenties. De
verslaglegging van de gesprekscyclus dient in het kader van deze wet geformaliseerd te worden, met het oog
op de vorming van een bekwaamheidsdossier.
Om de gesprekken goed te laten verlopen heeft de school een regeling opgesteld, waardoor gewaarborgd
wordt dat het gebruik van de gesprekscyclus zo objectief mogelijk gebeurt. Daarbij geldt dat beoordelaars voor
alle beoordeelden eenzelfde norm hanteren en dat de beoordeling gebaseerd moet zijn op zichtbaar gedrag.
Competenties
Het is van belang om strategische doelen en talenten voortdurend op elkaar af te stemmen en afgestemd te
houden. Competenties als een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes verwoorden
daarbij de gedragseisen voor succesvol functioneren. Voor de leraarfunctie gelden daarbij op alle niveaus de
leraarcompetenties als beschreven in de zeven SBL-competentierubrieken.
Rolcompetentie omvat het vermogen om een onderscheiden rol situationeel en in het kader van de context op
te pakken. Bij de door ons gehanteerde rolcompetenties gaat het om (verdieping van) specifieke competenties
die zich in belangrijke mate binnen de SBL-competentierubrieken bevinden die bij de rol van ervaren -, kaderen seniorleraar horen. In sommige gevallen maken rolcompetenties deel uit van meerdere van de zeven SBLrubrieken.
Het competentieschema voor de leraarfunctie en rollen die we onderscheiden ziet er als volgt uit 3.
SBL-competentie
ERVAREN LERAAR
I

INTERPERSOONLIJK COMPETENT

II

PEDAGOGISCH COMPETENT

3.CREËREN UITDAGENDE EN
VEILIGE LEEROMGEVING

III

VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH
COMPETENT

1.VAKMANSCHAP B

Rolcompetenties
KADERLERAAR

SENIORLERAAR
11.VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN

1.VAKMANSCHAP C

1.VAKMANSCHAP D

2.STUREN OP ZELFVERANTWOORDELIJK EN ACTIEF
LEREN

IV

ORGANISATORISCH COMPETENT

V

COMPETENT IN SAMENWERKING
MET COLLEGA’S

4.RESULTAATGERICHT
4.RESULTAATGERICHT

7.LEIDING GEVEN

5.LERAAR ALS COACH

7.LEIDING GEVEN

10.VERNIEUWEND

6.SAMENWERKEN

9.COMMUNICATIEF

11.VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN
10.VERNIEUWEND

VI

COMPETENT IN SAMENWERKING
MET DE OMGEVING

9.COMMUNICATIEF

VII

COMPETENT IN REFLECTIE EN
ONTWIKKELING

8.REFLECTIEF VERMOGEN

Schooleigen competentie
VIII
……………………….
IX

……………………….

X

……………………….

3

Een totaaloverzicht van de (meer) uitgewerkte functie- en rolcompetenties die bij de onderscheiden leraarrollen horen zijn ook
opgenomen in bijlage II-A.
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Zoals eerder in dit kaderdocument is aangegeven geldt dat op hogere niveaus ook eerder verworven
competenties in de uitvoering op niveau behoren te blijven, kortom voor de kaderleraar geldt ook dat wat in de
leraarrol op orde dient te zijn, etc.
Resultaatgebieden
In de gesprekscyclus wordt iedere leraar in een meerjaarlijkse cyclus beoordeeld op het functioneren in zijn of
haar rol. De beoordeling is gebaseerd op de gemaakte prestatieafspraken op de resultaatgebieden
onderwijsuitvoering, persoonlijke (competentie)ontwikkeling en voor kader- en seniorleraar ook de
prestatieafspraken m.b.t. het aandachtsgebied. Voor dit doel is in de volgende paragraaf een format
‘resultaatgebieden rolprofielen’ ontwikkeld. Een resultaatgebied is een verzameling van samenhangende
resultaten binnen een afgebakend organisatieproces.
Elke resultaatgebied wordt concreet gemaakt met prestatiematen. In de rolprofielen zijn voorbeelden van
prestatiematen opgenomen. Een prestatiemaat omschrijft de maat voor een te leveren prestatie. In het POP
(als onderdeel van het ontwikkelingsportfolio4) verwoordt de leraar een SMART omschrijving van een aantal
prestatiematen. Dit gaat in overleg met de afdelings-/teamleider.
Voor de (ervaren) leraar gelden twee resultaatgebieden en de bijbehorende prestatiematen. Voor de kader- en
seniorleraar gelden tenminste drie resultaatgebieden en de bijbehorende prestatiematen.
Afdelings-/teamleider en leraar komen samen overeen welke norm opgenomen wordt in het POP met
betrekking tot de betreffende prestatiemaat.

4

Ontwikkelingsportfolio – bouwt de leraar op in de loop van de loopbaan en wordt gebruikt bij resultaatbeoordeling.
De leraar neemt informatie op over het eigen functioneren door het systematisch terugblikken. Informatie uit het ontwikkelingsportfolio
wordt tijdens de functioneringsgesprekken gebruikt.
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2. Rolprofielen leraar en resultaatgebieden
RESULTAATGEBIEDEN A en B

BIO – BEKWAAM

A.




ONDERWIJSUITVOERING
Aansturen van het leerproces, creëren van
een uitdagende en veilige leeromgeving en
bewaken van de kwaliteit van het
(vak)onderwijs
Te realiseren door:

Leerlingen helpen zich de leerinhouden
eigen te maken en zich zo optimaal mogelijk
voor te bereiden op vervolgopleiding en
deelname aan de samenleving

Actief meewerken aan ontwikkelingen
binnen het vak- of leergebied en actieve
deelname aan activiteiten van team,
project- en werkgroepen
B. EIGEN ONTWIKKELING

Inzicht in eigen sterkten en zwakten.
Op basis hiervan acties ondernemen
om eigen kennis, vaardigheden en
competenties te vergroten/verbeteren
en zodoende beter te presteren
Te realiseren door:

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden
en attitude in lijn met de doelstellingen van
de organisatie

Ontwikkelen van een beroepsidentiteit

(Voorbeelden van) prestatiematen
LERAAR
ERVAREN LERAAR

Bevorderings- en/of examenresultaten liggen binnen bandbreedte
landelijke gemiddelden

Mate waarin is deelgenomen aan werk- en/of projectgroepen
binnen het eigen team/sectie

Mate waarin inhoudelijk een bijdrage wordt geleverd in
projectgroepen en werkgroepen welke belast zijn met
onderwijsontwikkeling

Mate waarin gemaakte afspraken binnen team/sectie zijn
nagekomen







SCHOOLCOMPETENTIE
BEKWAAM

Resultaatgebieden

(BIO-competenties 1 t/m 6)

-



(ERVAREN) LERAAR

Mate waarin onderzoek wordt verricht naar problemen in de eigen onderwijspraktijk
Mate waarin en wijze waarop derden geconsulteerd zijn m.b.t. het eigen
ontwikkelingsproces
Mate waarin gemaakte afspraken over persoonlijke ontwikkeling ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd
Mate waarin reflectie op eigen handelen wordt getoond in gesprekken met
leidinggevende en conclusies getrokken worden voor verbetering
Mate waarin doelen die in de gesprekscyclus zijn geformuleerd zijn gerealiseerd.

FUNCTIECOMPETENTIES LERAAR 5
Functie-competentie
I
INTERPERSOONLIJK COMPETENT
II

PEDAGOGISCH COMPETENT

III

VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH
COMPETENT

IV

ORGANISATORISCH COMPETENT

V

COMPETENT IN SAMENWERKING MET
COLLEGA’S

VI

COMPETENT IN SAMENWERKING MET
DE OMGEVING

VII

COMPETENT IN REFLECTIE EN
ONTWIKKELING

Schooleigen competentie
VIII
……………………….

Een goede leraar is inter-persoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele
manier met leerlingen omgaan.
Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te
kunnen ontwikkelen.
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen
zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse
samenleving.
Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke,
ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas.
Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een
professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school,
aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.
Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij
kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij
de vorming en opleiding van zijn leerlingen.
Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een professionele
manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn
professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden.
Een goede ……….leraar ……………………….

IX

……………………….

Een goede ……….leraar ……………………….

X

……………………….

Een goede ……….leraar ……………………….

5

Voor een overzicht van de bij de SBL- en schooleigen competenties behorende gedragsindicatoren verwijzen we naar bestaande
documenten.
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ROLCOMPETENTIES ERVAREN LERAAR
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP B

2.

CREËREN UITDAGENDE EN VEILIGE
LEEROMGEVING

Voorbeelden gedragsomschrijving
Gebruikt vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden in samenhang
met herziene of nieuwe onderwijsdoelen

Past verschillende vakdidactische werkvormen binnen overwegend heterogeen
samengestelde groepen

Kiest en hanteert verschillende (nieuwe) didactische hulpmiddelen

Heeft aantoonbaar kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogischdidactisch gebied en binnen het vak- of leergebied van de vakinhoudelijke
ontwikkelingen

Analyseert onderwijsprogramma’s op inhoudelijke en didactische aspecten

Maakt een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur te maken m.b.t. eigen onderwijsdoelen

Past onderwijskundige vormen op vak- of leergebied aan de actualiteit aan












3.

STUREN OP ZELFVERANTWOORDELIJK EN
ACTIEF LEREN












4.

RESULTAATGERICHT – VAART MAKEN







5.

LERAAR ALS COACH









6.

SAMENWERKEN
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Geeft positieve persoonlijke aandacht aan de leerlingen.
Bevordert een positieve omgang tussen de leerlingen onderling.
Behandelt leerlingen op een gelijkwaardige manier.
Zorgt voor een goed klimaat tijdens zijn lessen.
Spreekt met de leerlingen in termen van positieve verwachtingen.
Stelt realistische eisen aan zijn leerlingen en houdt daarbij rekening met individuele
niveauverschillen.
Zorgt voor afwisseling en weet de leerlingen te boeien.
Prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert de leergierigheid van de leerlingen.
Toont een grote pedagogische wendbaarheid door het geven van individuele
begeleiding aan (problematische) leerlingen/stagiaires met verschillende
hulpvragen en problemen en creëert daarvoor een veilig pedagogisch klimaat.
Zorgt voor een actieve deelname van iedere leerling
Stimuleert samenwerking tussen leerlingen, elkaar te ondersteunen en naar
oplossingen te zoeken
Stimuleert leerlingen de wijze waarop zij vraagstukken (gaan) aanpakken te
expliciteren
Stimuleert leerlingen te reflecteren op de eigen werkwijze en verschillende leer- en
oplossingsstrategieën te gebruiken
Stimuleert leerlingen zelf het leerproces te plannen en in te vullen.
Houdt zich nauwkeurig op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen
Analyseert problemen van leerlingen bij het zich eigen maken van de stof en laat
hen alternatieve leer- en oplossingsstrategieën te laten ontdekken en reikt deze
eventueel
Houdt kennis bij over mogelijke beperkende factoren voor het leer- of
ontwikkelingsproces van een individu.
Wijst leerlingen op vakbladen, platforms en instituten die van belang zijn voor het
vakgebied en geeft het belang van het bijhouden van ontwikkelingen daarbij aan
Praat in termen van duurzame resultaten bij vrijwel alle activiteiten (geeft aan: wat,
wanneer, hoe goed)
Grijpt in wanneer resultaten tegenvallen
Zoekt naar methoden om efficiënter en effectiever te werken
Evalueert regelmatig of resultaten overeenstemmen met de verwachtingen
Werkt met name vanuit bewezen resultaten in de praktijk.
Helpt anderen om hun sterke en zwakke punten ontdekken.
Stelt vragen waardoor anderen reflecteren op hun eigen gedrag.
Helpt anderen om hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te benoemen.
Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid binnen het eigen leerproces
Stimuleert anderen eigen keuzes te maken in de manier waarop zij willen leren
Helpt anderen bij het optimaal benutten en versterken van competenties, zowel in
de functie als in de loopbaan.
Geeft feedback op een positieve manier.
Werkt samen met anderen aan projecten
Is actief in team-/clusteractiviteiten
Neemt initiatieven om collega’s binnen de school te betrekken bij afdeling-/team/clusteractiviteiten
Staat open voor ideeën en inbreng van anderen, geeft anderen op een
constructieve manier feedback en is bereid zich te laten coachen
Luistert actief naar de standpunten en voorstellen van anderen en vraagt door om
beter inzicht te verkrijgen
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Draagt er aan bij dat een ieder die deelneemt aan het overleg de gelegenheid krijgt
om een standpunt naar voren te brengen
Geeft gezamenlijk resultaat voorrang boven het persoonlijk belang
Houdt zich aan gemaakte afspraken en voert gezamenlijk vastgestelde taken uit
Geeft grenzen van betrokkenheid aan.
Spreekt de organisatie aan op de verantwoordelijkheid naar haar werknemers






KADERLERAAR

-

Resultaatgebieden
A. ONDERWIJSUITVOERING

Aansturen van het leerproces, creëren van
een uitdagende en veilige leeromgeving en
bewaken van de kwaliteit van het
(vak)onderwijs
Te realiseren door:

Leerlingen helpen zich de leerinhouden eigen
te maken en zich zo optimaal mogelijk voor
te bereiden op vervolgopleiding en deelname
aan de samenleving

Actief meewerken aan ontwikkelingen
binnen het vak- of leergebied en actieve
deelname aan activiteiten van team, projecten werkgroepen
B. EIGEN ONTWIKKELING

Inzicht in eigen sterkten en zwakten.
Op basis hiervan acties ondernemen
om eigen kennis, vaardigheden en
competenties te vergroten/verbeteren
en zodoende beter te presteren
Te realiseren door:

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en
attitude in lijn met de doelstellingen van de
organisatie

RESULTAATGEBIEDEN A, B en één of meer van C, D, E of F

(Voorbeelden van) prestatiematen
Bevorderings- en/of examenresultaten liggen i.h.a. boven landelijke gemiddelden
Mate waarin activerende werkvormen gebruikt worden
Mate waarin les wordt gegeven aan heterogene en/of complexe groepen.
Mate waarin betrokkene gezien wordt als voorbeeld
Mate waarin en wijze waarop betrokkene als inhoudsdeskundige verworven kennis
en inzichten deelt met collega’s

Mate waarin betrokkene verantwoordelijkheid toont t.a.v. team/sectie

Mate waarin gemaakte afspraken binnen team/sectie worden nagekomen













VAKONTWIKKELING
Verbeterde curricula voor heterogene en/of
complexe groepen leerlingen die resulteren
in een hoog en stabiel onderwijsrendement
Te realiseren door:

Inzichtelijk maken van kennisdomeinen en
ervaringspraktijken voor heterogene en/of
complexe groepen en daarbij hanteren van
een breed palet van gedragscenario’s

Aanbieden en/of ontwikkelen van
activerende didactische werkvormen en
leeractiviteiten

Evalueren en verbeteren van gehanteerde
werkvormen en toetsen




D.




C.


ONDERWIJSONTWIKKELING
Verbeterde onderwijsvormen- en processen
op een deelgebied die resulteren in een hoog
en stabiel onderwijsrendement
Te realiseren door:

Het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren
van een deelgebied door het ontwikkelen van
onderwijsonderdelen, gevarieerde leerlijnen
en leerklimaat

Het ontwikkelen en uitvoeren van
kwaliteitszorgbeleid en onderzoeksbeleid

Het opstellen van evaluaties op over het
onderwijs
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Mate waarin onderzoek wordt verricht (naar problemen in) de eigen
onderwijspraktijk
Mate waarin hierover wordt gecommuniceerd met collega’s in en buiten de school
Mate waarin en wijze waarop derden geconsulteerd zijn m.b.t. het eigen
ontwikkelingsproces
Mate waarin activiteiten worden ondernomen ten behoeve van het up-to-date
houden van het specialist/generalistniveau
Mate waarin gemaakte afspraken over persoonlijke ontwikkeling ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd
Mate waarin initiatief wordt genomen om de persoonlijke ontwikkeling gericht
vorm te geven
Mate waarin leiding is genomen ter verbetering van de onderwijsuitvoering
Mate waarin aan collega’s voorbeeldgedrag is getoond m.b.t. activerende
werkvormen
Mate waarin aan collega’s voorbeeldgedrag is getoond m.b.t. lesgeven aan
heterogene en/of complexe groepen.
Aantal keren en wijze waarop toetsen zijn geanalyseerd en geëvalueerd.
Mate waarin een zichtbare bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van
leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum
Mate waarin en wijze waarop vakkennis wordt bijgehouden met als doel de
ontwikkeling van een vak/leergebied
Mate waarin hij/zij ontwikkelingen binnen het vakgebied kan overdragen aan
collega’s
Mate waarin en wijze waarop contact onderhouden wordt met de relevante
netwerken en deze worden ingezet in relatie tot de vakontwikkeling
Past op basis van evaluaties onderwijsonderdelen aan. Doet onderbouwde
voorstellen voor verbetering.
Doet onderbouwde voorstellen ten aanzien van de benodigde randvoorwaarden en
organisatie.
Aantal keren dat een afdelingsleider wordt geadviseerd over de
ontwikkeling/uitvoering van het onderwijs en voorstellen voor beleidsontwikkeling
binnen het team worden gedaan.
Aantal ontwikkelde beleidsvoorstellen voor onderwijsvernieuwing en
organisatieverandering
Mate waarin en wijze waarop nieuwe ontwikkelingen en inzichten m.b.t. onderwijs
met het team zijn gedeeld.
Mate waarin contact onderhouden wordt met relevante netwerken en deze
worden ingezet in relatie tot de onderwijsontwikkeling

mei 2011

15

E.


ZORG
Verbeterde uitvoering van zorgtaken t.b.v.
individuele en groepen leerlingen met
complexe problemen binnen of buiten school

Sterk LOB-programma voor leerlingen
Te realiseren door:

Passende voorstellen om leerlingen met
complexe problemen binnen of buiten school
te begeleiden.

Afstemming en ondersteuning begeleiding

Bijstellingen LOB-programma
F.
OPLEIDEN

Verbreding en/of verdieping professioneel
handelen van (aankomende) collega’s.
Te realiseren door:

Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden
aan anderen door opleiding, training,
intervisie, coaching en begeleiding












Mate waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten m.b.t. zorg met het team
gedeeld.
Mate waarin en wijze waarop actief wordt meegedacht over het zorgbeleid en
voorstellen tot verbetering daarvan worden gedaan
Mate waarin bijgedragen wordt aan de verdere ontwikkeling van het LOBprogramma.
Mate waarin contact onderhouden wordt met de relevante netwerken en deze
worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te vergroten.

Verhouding tussen aantal begeleidingsmomenten en de beschikbare tijd
Aantal keren dat anderen een beroep doen op de medewerker voor
training/opleiding, intervisie, coaching of begeleiding
Mate van deelnemertevredenheid met betrekking tot training/opleiding, intervisie,
coaching of begeleiding
Mate waarin trainingen/opleidingen zijn aangeboden die aansluiten bij verschillen
in leerbehoeften van (potentiële) deelnemers en de kwaliteit daarvan
Mate waarin contact is onderhouden met de opleidingsinstituten en
instituutsopleiders

ROLCOMPETENTIES KADERLERAAR
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP C



7.




LEIDING GEVEN - MENSEN MEEKRIJGEN

Voorbeelden gedragsomschrijving
Heeft aantoonbaar kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogischdidactisch gebied en binnen het vak- of leergebied van de vakinhoudelijke
ontwikkelingen

Analyseert onderwijsprogramma’s op inhoudelijke en didactische aspecten

Maakt een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur m.b.t. nieuwe onderwijsdoelen

Ontwikkelt nieuwe onderwijskundige vormen op vak- of leergebied

Zet zijn inhoudelijke kennis integratief in bij onderwijsprojecten







8.

REFLECTIEF VERMOGEN





Vraagt collega’s en anderen om een oordeel over het eigen functioneren en past
het daarbij geleerde vlot toe
Trekt lering uit eigen ervaringen en gebruikt deze kennis om effectiever te werken
Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is
Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare
informatie te komen
Werkt aan structurele verbetering van zijn prestaties








Communiceert effectief, efficiënt en met empathie op elk niveau
Heeft gezag en geniet vertrouwen
Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren.
Formuleert ideeën en meningen in begrijpelijke taal.
Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen.
Buigt agressie om en verbetert zo de relatie





9.

COMMUNICATIEF

Kaderdocument leraarrollen voortgezet onderwijs

Fungeert als trekker van veranderingen die een deel van de vestiging betreffen
Benoemt duidelijk welke factoren binnen de eigen onderwijsinstelling een positieve
of negatieve bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde vernieuwing en anticipeert
hierop
Ondersteunt collega’s bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen, etc.
Kent competenties van collega’s en stemt zijn/haar begeleiding en de taakverdeling
hierop af
Geeft sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden om een beoogd
doel te bereiken
Stimuleert collega’s tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te
bereiken
Formuleert te bereiken resultaten vanuit de optiek van de doelstellingen van de
afdeling/team/cluster of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit
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SENIOR LERAAR

-

Resultaatgebieden
A. ONDERWIJSUITVOERING

Aansturen van het leerproces, creëren van
een uitdagende en veilige leeromgeving en
bewaken van de kwaliteit van het
(vak)onderwijs
Te realiseren door:

Leerlingen helpen zich de leerinhouden eigen
te maken en zich zo optimaal mogelijk voor
te bereiden op vervolgopleiding en deelname
aan de samenleving

Actief meewerken aan ontwikkelingen
binnen het vak- of leergebied en actieve
deelname aan activiteiten van team, projecten werkgroepen

RESULTAATGEBIEDEN A, B en één of meer van C, D, E of F
(Voorbeelden van) prestatiematen
Bevorderings- en/of examenresultaten liggen boven landelijke gemiddelden
Mate waarin betrokkene gezien wordt als voorbeeld
Mate waarin en wijze waarop betrokkene als inhoudsdeskundige verworven kennis
en inzichten deelt met collega’s

Mate waarin betrokkene bijdraagt aan het uitdragen van de school naar de
omgeving

Mate waarin en wijze waarop betrokkene verantwoordelijkheid toont t.a.v.
team/sectie en/of organisatie




EIGEN ONTWIKKELING
Inzicht in eigen sterkten en zwakten.
Op basis hiervan acties ondernemen
om eigen kennis, vaardigheden en
competenties te vergroten/verbeteren
en zodoende beter te presteren
Te realiseren door:

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en
attitude in lijn met de doelstellingen van de
organisatie





C.


VAKONTWIKKELING
Verbeterde curricula voor heterogene en/of
complexe groepen leerlingen en
bovengemiddeld presterende leerlingen die
op langere termijn moeten resulteren in een
verhoogd onderwijsrendement
Te realiseren door:

Op expertniveau inzichtelijk maken van
kennisdomeinen en ervaringspraktijken voor
heterogene en/of complexe groepen en
daarbij hanteren van een breed palet van
gedragscenario’s

Ontwerpen van leerlijnen voor het vak- of
leergebied of op een nieuw te ontwikkelen
vak/opleiding.

Evalueren en verbeteren van gehanteerde
beoordelingsmethoden



D.




B.


ONDERWIJSONTWIKKELING
Verbeterde schoolbrede onderwijsvormenen processen die op langere termijn moeten
resulteren in een verhoogd
onderwijsrendement
Te realiseren door:

Het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren
van samenhangende deelgebieden door het
ontwikkelen van voorstellen voor
onderwijsonderdelen, leerklimaat en
organisatie van het onderwijs



















E.




ZORG
Bijdragen aan visie-, beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering m.b.t. zorgtaken in de
eigen organisatie.
Verbreding en/of verdieping professioneel
handelen van collega’s op het gebied van
leerling-zorg.
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Mate waarin methodisch onderzoek wordt verricht in de eigen onderwijspraktijk
Mate waarin hierover wordt gecommuniceerd met collega’s in en buiten de school
Mate waarin activiteiten worden ondernomen ten behoeve van het op up-to-date
houden van het expertniveau
Mate waarin gemaakte afspraken over persoonlijke ontwikkeling ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd
Mate waarin betrokkene kansen creëert en benut om de persoonlijke ontwikkeling
op gerichte wijze vorm te geven

Mate waarin bij beslissingen wordt ingespeeld op onderwijsontwikkelingen en
ontwikkelingen op het gebied van de organisatie
Mate waarin wordt geëxperimenteerd met andere werkwijzen, concepten e.d. en
hiermee naar buiten toe wordt getreden in vakbladen, lezingen e.d.
Aantal keer dat toetsgegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden
meegenomen bij het opstellen en ontwikkelen van een toetsplan
Aantal onderwijsvraagstukken die op vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten
worden geanalyseerd en het aantal oplossingen dat voor problemen wordt
aangedragen.
Mate waarin is bijgedragen aan visie- , beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
m.b.t. vakontwikkeling in de eigen organisatie
Aantal keren dat collega’s wordt geadviseerd en gecoacht m.b.t. hun taakuitvoering
of hun persoonlijke ontwikkeling op het vakgebied.
Mate waarin contact onderhouden wordt met relevante netwerken en deze
worden ingezet in relatie tot de vakontwikkeling

Mate waarin bij beslissingen wordt ingespeeld op onderwijsontwikkelingen en
ontwikkelingen op het gebied van de organisatie
Mate waarin wordt geëxperimenteerd met andere werkwijzen, concepten e.d. en
hiermee naar buiten toe wordt getreden in vakbladen, lezingen e.d.
Aantal onderwijsvraagstukken die op inhoudelijke en pedagogisch/didactische
aspecten worden geanalyseerd en het aantal oplossingen dat voor problemen
wordt aangedragen.
Mate waarin wordt bijgedragen aan visie- , beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering m.b.t. onderwijsontwikkeling in de eigen organisatie.
Aantal keren dat collega’s wordt geadviseerd en gecoacht m.b.t. hun
taakuitvoering of hun persoonlijke ontwikkeling op onderwijskundig gebied.
Mate waarin contact onderhouden wordt met de relevante netwerken en deze
worden ingezet in relatie tot de onderwijsontwikkeling
Aantal zorgvraagstukken dat op inhoudelijke en pedagogische aspecten is
geanalyseerd en het aantal oplossingen dat voor problemen wordt aangedragen.
Mate waarin bij beslissingen in het kader van het zorgbeleid wordt ingespeeld op
onderwijsontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van de organisatie.
Mate waarin is bijgedragen aan visie- , beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
m.b.t. zorgvraagstukken in de eigen organisatie
Aantal keren dat collega’s wordt geadviseerd en gecoacht m.b.t. hun
taakuitvoering of hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van zorg en
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Te realiseren door:

Afstemming plannen en doelen m.b.t.
leerling-zorg op schoolniveau en op het
niveau van de individuele leerkrachten.

Ontwikkelen en organiseren van scholing en
deskundigheidsbevordering van collega’s
F.


OPLEIDEN
Bijdragen aan visie- , beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering m.b.t. professionalisering in
de eigen organisatie.

Verbreding en/of verdieping professioneel
handelen van collega’s.
Te realiseren door:

Het creëren van (voorstellen voor) nieuwe
professionaliseringsvormen vanuit
nieuwe ideeën of vanuit het combineren van
bestaande opleidingen/cursussen

Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden
aan anderen door opleiding, training, en
supervisie











pedagogisch handelen.
Aantal trainingen dat aan collega’s gegeven is en de kwaliteit daarvan.
Mate waarin contact onderhouden wordt met de relevante netwerken en deze
worden ingezet om de kwaliteit van de zorg te vergroten.

Mate waarin is bijgedragen aan visie- , beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
m.b.t. professionalisering in de eigen organisatie
Mate waarin bij beslissingen wordt ingespeeld op onderwijsontwikkelingen en
ontwikkelingen op het gebied van de organisatie
Mate waarin contact is onderhouden met de opleidingsinstituten
Aantal keren dat anderen een beroep doen op de medewerker voor
training/opleiding of supervisie
Mate van deelnemertevredenheid met betrekking tot training/opleiding of
supervisie
Mate waarin contact onderhouden wordt met relevante netwerken en deze
worden ingezet om de kwaliteit van opleiden te vergroten

ROLCOMPETENTIES SENIORLERAAR
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP D



Voorbeelden gedragsomschrijving
Heeft aantoonbaar kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogischdidactisch gebied en binnen de afdeling/ team of het cluster van de vakinhoudelijke
ontwikkelingen

Analyseert onderwijsprogramma’s op inhoudelijke en didactische aspecten

Maakt een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur m.b.t. nieuwe onderwijsdoelen

Ontwerpt nieuwe onderwijskundige vormen, met name op team-/ afdelingsoverstijgend of schoolniveau

Zet zijn inhoudelijke kennis integratief in onderwijsprojecten in

Adviseert het management en het team/cluster over de ontwikkeling en uitvoering
van het onderwijs en over de samenhang en afstemming tussen activiteiten in de
verschillende teams of clusters

10. VERNIEUWEND – KOERS UITZETTEN










11. VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN
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Draagt bij aan vernieuwingen in het onderwijs door het ontwikkelen van nieuwe
ideeën middels (deelname aan) brainstormsessies of experimenten en door het
verspreiden van deze nieuwe ideeën/werkwijzen
Denkt na over veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het
onderwijs en komt met vernieuwende voorstellen
Werkt nieuwe onderwijskundige uitgangspunten uit en geeft daarbij de
consequenties voor de huidige praktijk aan
Doet uitspraken over wat als vernieuwend mag worden gezien en geeft daarbij
richtingen voor de toekomst aan
Neemt initiatieven om mensen van buiten de eigen onderwijsinstelling toelichting
te laten geven op nieuwe ontwikkelingen
Neemt kennis van evaluaties om voeling met de onderwijspraktijk te houden en/of
ideeën op te doen dan wel te verwerpen
Geeft richting en sturing aan groep en samenwerkingsverbanden om een beoogd
doel te bereiken
Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan
Creëert kansen om doelstellingen te bereiken
Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie of functiegebied te
vereenzelvigen
Deelt eigen bevoegdheden en handelingsruimte toe aan anderen
Aanvaart de verantwoordelijkheid voor de consequenties van keuzen van eigen
handelen
Neemt maatregelen bij tegenvallende prestaties
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DEEL III
Professionele groei en niveaubeoordeling

Waar is onze professionele groei op gericht?
Wat is indicatief voor verdere doorgroei?

Kaderdocument leraarrollen voortgezet onderwijs
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1. Waar is onze professionele groei op gericht?
De goede leraar is een leraar die het beste uit zichzelf en zijn leerlingen haalt. Hij of zij zal zich dus voortdurend
moeten blijven ontwikkelen op zijn arbeidsterrein. Op grond van ervaring, verbreding en verdieping zal er dan
bij de leraar sprake zijn van een steeds verder ontwikkelende professionaliteit. De toenemende expertise
ontstaat natuurlijk niet vanzelf in de loop van de jaren, maar is vooral het resultaat van keuzen binnen de
beroepsuitoefening en van scholing.
6

Dit laat zich wellicht het beste verduidelijken aan een model van ‘professionele groei’ . In schema:

ontwerpen

Professionele groei

D



C
Handelingsbereik:
Uitvoeren
aanpassen /
ontwikkelen

Kennisbasis: basis – gevorderd - expert



Know how: handelingsrepertoire,
praktijkproblemen
Meer theoretische achtergronden
en verdieping

B
A

Effect werk: Vaart maken
Mensen meekrijgen
Koers uitzetten

A. De leraar in opleiding
De leraar in opleiding oriënteert zich op alle terreinen van het leraarschap en richt hij of zij zich op het verkrijgen
van de startcompetenties zoals vastgelegd in de wet BIO. Het gaat daarbij vooral om het verwerven van kennis en
vaardigheden op de functionele gebieden vakinhoud en pedagogische vaardigheden.
B. De leraar (LB)
Bij de leraar ) richt professionele groei zich vooral op het eigen handelen op vakdidactisch en pedagogisch gebied.
Als ervaren LB-leraar komt daar een verbreding of verdieping van de kennisbasis bij en verschuift het
resultaatgebied van het behalen van eigen resultaten naar het beïnvloeden van het werk van anderen.
C. De kaderleraar (LC)
Bij de kaderleraar is de groei gericht op het vergroten van het handelingsbereik tot aanpassen / ontwikkelen. De
kennisbasis wordt gekenmerkt door een brede praktijkervaring in meerdere jaarlagen en afdelingen, een breed
handelingsrepertoire, verbreding of verdieping van de kennis door vervolgstudie of certificering. Het effect van het
werk is echter niet alleen terug te zien in de eigen klassen maar vooral in de sectie / in het team en in de
professionele ontwikkeling van collega’s.
D. De seniorleraar (LD)
De seniorleraar is zover gegroeid dat zijn professioneel handelingsbereik vooral gericht is op analyse, ontwikkelen,
ontwerpen en het koppelen aan landelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Zijn kennisbasis is veelal HBO+,
WO, brede praktijkervaring, breed handelingsrepertoire, en/of verbreding of verdieping van de kennis door
vervolgstudie of certificering. Het effect van het werk is terug te vinden in de koers van de (aanverwante) secties /
in de teams en in de professionele ontwikkeling van collega’s, in de koers en het beleid van de school.

6

Dit model is een bewerking van een door SBL ontwikkeld model van ‘dimensies van professioneel handelingsbereik’.
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2. Welke prestaties zijn indicatief voor verdere doorgroei?
Zoals al eerder gezegd zal er op grond van ervaring, verbreding en verdieping bij de goede leraar sprake zijn
van een steeds verder ontwikkelende professionaliteit. Conform de CAO zal in de gesprekscyclus regelmatig
momenten van beoordeling ingebouwd zijn, als borging van ontwikkeling en duurzame kwaliteit, maar ook om
salarisgroei te legitimeren.
We maken hier het onderscheid in beoordeling naar niveau, naast dat van het beoordelen van het functioneren
van de leraar zoals uiteengezet in deel II.
Beoordelingen naar niveau vinden slechts op die momenten plaats dat de organisatie wil vaststellen of de
leraar aan het vereiste niveau voldoet. Dat zal vooral het geval zijn bij vacatures, bij het willen gaan vervullen
van een andere leraarrol of om verdere salarisgroei mogelijk te maken. Bij het bereiken van een bepaalde trede
is dit verplicht, maar het kan ook soms eerder op eigen verzoek van de leraar plaatsvinden. Dit zal in een
schoolspecifieke regeling nader worden uitgewerkt.
Voor het vaststellen van het niveau stellen ons voorlopig een viertal belangrijke beoordelingsmomenten voor
in de loop van een traject van professionele groei van beginnend leraar tot zeer ervaren en goede leraar (zie de
extra bijlage – ‘streefmodel nieuwe salarisstructuur’).
Deze beoordelingen worden inhoudelijk bepaald door de professionele dimensies en zichtbaar getoond gedrag
binnen de handelingsdomeinen, en vinden plaats op basis van zo objectief mogelijke niveau-indicatoren.
Voor doorgroei naar een hoger salarisniveau7 wordt de leraar beoordeeld op basis van een dossierportfolio8
en/of criteriumgericht interview en/of assessment.

Niveau beoordeling
1

2

BIO- en
schooleigen
competentiebekwaam
Ervaren leraar

Professionele dimensies

Niveau-indicatoren

Intern

Kennisbasis
Effect – niveau/resultaat
Handelingsbereik

Basis
Basis
Vakbekwaam A

Intern

Kennisbasis
Effect – niveau/resultaat

Breder
kennisrepertoire
Vaart maken / delen
Vakbekwaam B

Handelingsbereik
3

Kaderleraar

Extern

4

Seniorleraar

Extern

Kennisbasis
Effect – niveau/resultaat
Handelingsbereik
Kennisbasis
Effect – niveau/resultaat
Handelingsbereik

7

Kennis op
specialistenniveau
Mensen meekrijgen
Vakbekwaam C
Kennis op
expertniveau
Koers uitzetten
Vakbekwaam D

Wijze van
beoordeling
Portfolio

Portfolio
Intern assessment
of
criteriumgericht
interview
Portfolio
Extern Assessment

Portfolio
Extern Assessment
Registratie

Hierbij geldt zoals altijd de voorwaarde van toetsing aan de financiële kaders en mogelijkheden van de school.

8

Dossierportfolio – is een relevante selectie uit het ontwikkelingsportfolio ten behoeve van een niveaubeoordeling
De leraar bewijst dat hij functioneert, of maakt aannemelijk dat hij gaat functioneren, op het niveau van ervaren leraar, kaderleraar of
seniorleraar. Hij of zij neemt daartoe in het dossierportfolio relevante bewijsstukken op.
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De professionele dimensies:
 de ‘kennisbasis’ heeft betrekking op opgedane, brede, praktijkervaring en op verrijking en verdieping van de
kenniscomponent op de kennisgebieden:
o Het (school)vak / vakgebied en de wetenschappelijke component;
o Het leren;
o De (ontwikkeling) van de leerling;
o De ontwikkeling van de docent /medewerker.
 het ‘effect – niveau en resultaat’ heeft betrekking op zaken als het uitvoeringsresultaat van het door de docent
verzorgde onderwijs, het vermogen om zelf resultaat te boeken, om nieuwe kennis en inzichten te delen met
(vak)collega’s, om mensen mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen en anderen te ondersteunen in hun
professionele ontwikkeling, en het vermogen om beleid uit te zetten en hiermee de koers van de hele school te
beïnvloeden.
 het ‘handelingsbereik’ heeft betrekking op met name de pedagogisch-didactische kwaliteiten. Het gaat hier om
het ontwikkelen van de kwaliteit om, behalve op professionele wijze met behulp van de gangbare lesmethoden
kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, ook zelf curricula te kunnen aanpassen aan veranderde
omstandigheden/eisen of op onderdelen zelf te ontwikkelen, of nog verdergaand deze curricula en leerlijnen
zelf te ontwerpen.
In de volgende paragraaf is een format van niveau-indicatoren uitgewerkt dat bij het vaststellen van het niveau
kan worden gebruikt. In bijlage III-A is dezelfde inhoud geplaatst in een format per niveau. De leraar kan dit ook
gebruiken als richtinggevend document voor zijn eigen ontwikkeling- en beoordelingsportfolio.
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3. Niveau-indicatoren beoordeling leraarrol
Voorbeelden van professioneel gedrag behorende bij de onderscheiden leraarrollen voor beoordeling:
o
o
o

niveau 2
niveau 3
niveau 4

-

ervaren leraar
kaderleraar
seniorleraar

BEOORDELING NIVEAU
LERAARROL

Kennisbasis
Effect van het werk

Professionele dimensies

Blikveld

DIMENSIE

Voorbeelden van:
Hoe laat ik dat aan mijn collega’s en leidinggevende zien?
NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Ervaren leraar

Kaderleraar

Seniorleraar

Ik en mijn vak / leerlingen en klas
Ik en mijn team / sectie

Ik naar mijn team / sectie
Ik naar mijn school

Ik naar mijn school
Ik naar het (vak)onderwijs
Ik naar de omgeving

Brengt onder woorden wat de eigen
rol van leraar voor klas- en
teamverband inhoudt
(beroepsidentiteit).

Brengt onder woorden wat de rol van
kaderleraar voor team – en
schoolverband inhoudt.

Brengt onder woorden wat de rol
van seniorleraar voor de school en
het onderwijs inhoudt.

Wordt door leerlingen ervaren en
benoemd als leraar die oog voor hun
ontwikkeling heeft

Heeft zichtbare rol gespeeld in team /
sectie als trekker/initiator.

Er is op eigen initiatief een bijdrage
geleverd aan zaken die niet van
direct persoonlijk of teambelang zijn

Wordt in sectie/team ervaren als een
betrokken collega

Maakt deel uit van relevant netwerk
buiten de school.

Basis / ervaren

Breed repertoire of specialisatie
Verdieping en verbreding kennis

Maakt deel uit van (enkele)
toonaangevende netwerken op het
resultaatgebied.
Expert
Academisch / master

Nascholingsactiviteiten op het vak- of
leergebied en ict.

Heeft brede praktijkervaring in
meerdere jaarlagen en sectoren

HBO+, WO+ op vak of leergebied,
innovatie en onderzoek,
(ortho)pedagogiek/ psychologie

Cursussen op terrein van zorg, RT,
dyslexie, coaching,
onderzoeksvaardigheden.

Vervolgstudie en certificering zoals
bv. Velon-registratie

NiME: Master of Education /
Professional Master

Brengt in sectie/team nieuwe ideeën
en inzichten uit vakliteratuur in.
Resultaat behalen in mijn klassen –
vaart maken
Mijn persoonlijke ontwikkeling als
leraar

Toont een breed kennisrepertoire op
didactisch en pedagogisch gebied
In sectie / team - mensen meekrijgen
Mijn directe collega’s

Certificaat programma- en/of
projectmanagement
Schoolbreed
Het onderwijs
Beïnvloedt beleid van de school - zet
koers uit

Overgangsresultaten en CE-resultaten
liggen conform de norm van het
landelijk gemiddelde en binnen de
geldende standaardafwijking.

Overgangsresultaten en CE-resultaten
liggen i.h.a. boven de norm van het
landelijk gemiddelde en binnen de
geldende standaardafwijking.

Overgangsresultaten en CEresultaten liggen boven de norm van
het landelijk gemiddelde en binnen
de geldende standaardafwijking.

Trekt conclusies uit reflecties en
formuleert ontwikkelpunten op
niveau van gedrag en opvattingen.
Organiseert het eigen leren.

Onderzoekt systematisch en
methodisch samen met anderen de
onderwijspraktijk in team/sectie en

Experimenteert met andere
werkwijzen, concepten e.d. en is
hiermee naar buiten getreden in
vakbladen of lezingen

Mate waarin leerlingen tevreden zijn
over het gegeven onderwijs.

Adviseert collega’s over mogelijke
verbeteringen bij het maken van
toetsen.

Heeft nieuwe koers uitgezet binnen
sectie of sector op onderwijskundig,
didactisch of pedagogisch gebied en
heeft met (redelijk) succes deze
geïmplementeerd
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Handelingsbereik

Aanpassen /verbeteren / ontwikkelen
/ vernieuwen

Onderzoeken / analyseren /
ontwerpen / vernieuwen

Creëert een veilig en ordelijk
werkklimaat en heeft een breed
repertoire t.a.v. het organiseren van
lessen, instructie geven, vragen
stellen, motiveren en gebruik van
leermiddelen.

Ontwikkelt binnen een acceptabel
tijdsbestek een nieuwe lessenserie
binnen de kaders van het curriculum
en draagt dit over

Ontwerpen van een nieuwe
didactisch concept of leerlijn binnen
vak- of leergebied

De op school gebruikte methode
wordt kritisch gehanteerd: waar nodig
worden (in overleg met collega’s)
aanpassingen aangebracht van
(vak)didactische of inhoudelijke aard.

Heeft inhoudelijk en didactisch vorm
en uitvoering gegeven aan grote
vakoverstijgende projecten

Op basis van eigen (gevalideerd)
onderzoek analyseren van een stuk
onderwijspraktijk en formuleren van
(verbeter)voorstellen

Leert leerlingen op een positieve
manier naar zichzelf te kijken en
coacht leerlingen op wijze dat ze zicht
krijgen op hun sterke en zwakke
punten.

Heeft kleine onderzoeksprogramma’s
binnen vak- of aandachtsgebied
ontwikkeld en uitgevoerd

Fungeert als wetenschappelijke
vraagbaak voor collega’s

Ervaren leraar

Kaderleraar

Seniorleraar

Draagt zorg voor de goede uitvoering
van het onderwijs
Begeleidt aankomende leraren op
vakgebied

Initieert en organiseert
(vakoverstijgende) leeractiviteiten
Ontwikkelt vernieuwende
werkvormen en past deze toe
Begeleidt / coacht aankomende en
nieuwe leraren
Gaat goed om met klassen/leerlingen
met veel gedragsproblematiek

Expert op één of meer van de
resultaatgebieden
Denkt vak / leergebiedoverstijgend
Past alle werkvormen functioneel toe
Ontwerpt leer- , zorg- of
opleidingslijnen

Bespreekt met leerlingen wat
resultaten en producten van hun
leerproces kunnen zijn en hoe zij het
beste hun leerdoelen kunnen
bereiken.

Ontwikkelt nieuwe didactische
werkvormen, deelt deze en past ze
toe.

Heeft een uitdagende leeromgeving
gecreëerd zodat leerlingen
bovengemiddeld presteren

Heeft een werkklimaat en werkorde
gecreëerd en in stand gehouden
waarin leerlingen zich veilig voelen en
gebruikt een breed repertoire aan
werkvormen.

Heeft een zichtbare bijdrage geleverd
en is als trekker opgetreden bij de
ontwikkeling van/onderzoek naar
leermiddelen, lesmateriaal, modulen
en andere delen van het curriculum

Heeft voor de school unieke leerlijn,
module of project ontworpen.
Heeft praktijkonderzoek gedaan naar
effecten van onderwijstoepassingen.

Heeft een beroepsidentiteit
ontwikkeld (kan onder woorden
brengen wat als leraar belangrijk is en
vanuit welke professionele
opvattingen hij/zij werkt).
Denkt mee over ontwikkeling binnen
kaders team/sectie

Heeft collega’s geadviseerd m.b.t.
hun taakuitvoering of hun
persoonlijke ontwikkeling

Draagt zichtbaar expertkennis op
pedagogisch of didactisch terrein
over aan collega’s.

Denkt mee over (school)ontwikkeling
Heeft oog voor de directe omgeving
(ouders, scholen, instanties)

Denkt mee over schoolontwikkeling
en draagt uit naar
afdeling/team/sectie
Doet beleidsvoorstellen op basis van
signalering

Deelt kennis binnen het eigen
vakgebied met het team t.b.v.
ontwikkeling van het team/sectie

Adviseert afdelingsleider over de
ontwikkeling / uitvoering van het
onderwijs en doet voorstellen voor
beleidsontwikkeling binnen het team.

Is in de sector trekker bij de
ontwikkeling van voorstellen voor
onderwijsvernieuwing en
organisatieverandering

Levert een zichtbare bijdrage aan het
team- of sectieoverleg

Heeft nieuw beleid ter versterking
van de organisatie en onderwijs
binnen het team geformuleerd en
onderbouwd en getoond dit beleid te
kunnen implementeren.

Heeft onderzoeksplan naar een
aspect van de onderwijsuitvoering,
zorg of opleiden ontwikkeld,
uitgevoerd en geëvalueerd.

Weegt persoonlijke belangen af tegen
het team- of sectiebelang.

Schakelt de juiste personen en
(hulp)instanties in.

Denkt actief mee over de schoolvisie
en het schoolbeleid en dit deelt met
anderen

Beleid

Handelingsdomeinen

Onderwijs

DOMEIN

Uitvoeren / aanpassen
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Innovatie

Heeft lerende houding
Draagt bij aan ontwikkeling van
vak/leergebied, onderwijs en zorg voor
leerlingen

Is open over eigen leerproces en
onderwijs
Netwerker in vak/leergebied, zorg,
opleiden en/of onderwijs
Brengt nieuwe kennis in school
Doet voorstellen voor verandering /
verbetering

Brengt maatschappelijk relevante
kennis in school
Ontwikkelt netwerken buiten de
school
Is gezicht van de school op bepaald
gebied

Houdt in portfolio vakkennis bij met
als doel de ontwikkeling van het eigen
vak/leergebied

Heeft behoeften tot vernieuwing van
het onderwijsprogramma
gesignaleerd en onder de aandacht
van team/afdelingsleider gebracht.

Heeft onderwijsvraagstukken op
pedagogische en/of didactische
aspecten geanalyseerd en enkele
oplossingen voorgeconstateerde
problemen aangedragen

Levert inhoudelijk en zichtbaar een
bijdrage aan de vakontwikkeling
binnen de sectie.

Komt met verbetervoorstellen.
Overtuigt collega’s van de waarde van
voor de school relevante
onderwijsontwikkelingen.

Volgt relevante maatschappelijke
ontwikkelingen en is pro-actief in het
inbrengen en verwerken van
relevante informatie

Heeft voorbeelden van aanpassingen
van lesstof aan actuele
gebeurtenissen.

Brengt regelmatig nieuwe
ontwikkelingen vanuit literatuur
en/of netwerk onder de aandacht van
(vak)collega’s
Open en betrokken houding naar
collega’s
Anticipeert op ontwikkelingen
Sterk in reflectie en feedback
Voortrekker / initiator / aanjager

Doet stelselmatig onderzoek naar de
effecten van vernieuwingen

Maakt een bewuste keuze welke rol
(len) hij of zij vervult, ook met het oog
op de eigen verdere ontwikkeling.
Stelt vragen aan collega’s en
afdelingsleider m.b.t. eigen
functioneren.

Is een voorbeeldfunctie voor collega’s
in betrokkenheid bij team en
organisatie.

Wordt door collega’s erkent als een
voorbeeld in betrokkenheid en
professionaliteit.

Komt gemaakte afspraken na en
spreekt collega’s aan op gedrag t.a.v.
de gemaakte afspraken.

Nodigt met enige regelmaat collega’s
uit in zijn lessen en bij activiteiten die
hij onderneemt.

Heeft aantal intervisie- of
scholingsbijeenkomsten
georganiseerd rond relevante
thema’s.

Maakt aan derden de
gemeenschappelijke vertrekpunten
van de school en de missie duidelijk.

Motiveert / inspireert / laat collega’s
warm lopen voor de
gemeenschappelijke vertrekpunten.

Heeft succesvol leiding gegeven aan
een vak- of leergebiedoverstijgend
project .

Organisatie en cultuur

Actieve deelnemer
Vraagt om feedback

Kaderdocument leraarrollen voortgezet onderwijs

Betrokken houding naar de
organisatie
Initieert / stuurt aan / zet koers uit
Initieert collegiale intervisie
Stuurt collega’s aan bij
samenwerkingsprojecten
Geeft leiding aan projecten
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Verklarende woordenlijst




















Aandachtsgebieden - gebieden waarop een leraar zich kan ontwikkelen, namelijk: vakuitvoering en
ontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leerling-zorg en opleiden.
Beoordeling naar functioneren - de reguliere (meer)jaarlijkse beoordeling zoals is geduid in de
gesprekscyclus. Deze beoordeling vindt plaats op basis van gemaakte prestatieafspraken tussen leraar en
afdelings-/teamleider.
Beoordeling naar niveau - beoordeling naar niveau van uitvoering. Vindt slechts plaats op het moment dat
de organisatie wil vaststellen of iemand aan het vereiste niveau voldoet. Denk hierbij aan vacatures, het
vervullen van een andere leraarrol of bij het mogelijk maken van verdere salarisgroei.
Competentie - geïntegreerde clusters van kennis, vaardigheden en attituden van personen ofwel een
geleerd vermogen om een bepaalde taak of rol adequaat uit te voeren. Competenties blijken uit het
kunnen.
Deelcompetentie - het vermogen om onderdelen van een taak of rol goed uit te voeren. In stapsgewijze
leerprocessen ontwikkelen mensen deelcompetenties, die uiteindelijk leiden tot competenties.
Functiedifferentiatie - spreiding van functies binnen de organisatie
Gedragsindicator - een voorbeeld van gedrag, waarin de betreffende (deel)competentie gedemonstreerd
wordt. Je komt tot een concrete invulling van de (deel-)competentie als je stilstaat bij de vraag: "Wat zie of
hoor je juist als iemand die competentie toont?"
Handelingsbereik - reikwijdte in vormgeving en uitvoering bij de overdracht van kennis, vaardigheid en
inzicht.
Kennisbasis - Een kennisbasis bevat de beschrijving van de kennis, die de leraar aan het einde van zijn of
haar opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen
in het onderwijs.
Kernbegrippen - Belangrijke begrippen die horen bij een bepaalde leraarrol.
Niveau-indicator - indicatoren voor het vereiste niveau van handelen voor een bepaalde leraarrol.
Onderscheidende kenmerken - kenmerken die het onderscheid aangeven tussen een leraar (LB),
kaderleraar (LC) en een seniorleraar (LD). Het onderscheid wordt gemaakt vanuit twee perspectieven,
namelijk vanuit het perspectief van de professional ofwel ‘professionele dimensies’ (blikveld, kennisbasis,
effect van het werk en handelingsbereik) en vanuit het perspectief van de onderwijsorganisatie ofwel
‘handelingsdomeinen’ (onderwijs, beleid, innovatie en organisatie en cultuur).
Prestatiemaat - Een objectiveerbare maatstaf voor het te behalen resultaat.
Resultaatgebieden - Een resultaatgebied is een verzameling van samenhangende resultaten binnen een
afgebakend organisatieproces
Rolcompetentie - een specifieke en verder ontwikkelde competentie, die het vermogen omvat om
verscheidende rollen situationeel en in het kader van de context op te pakken. Rolcompetenties
behorende bij een leraarrol zijn dus de meest belangrijke competenties waarover iemand binnen die
leraarrol dient te beschikken.
Rolprofiel - geaccepteerde standaard voor een leraarrol.
Vakmanschap B,C,D - toenemend niveau van pedagogisch-didactisch handelen.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE II-A

FUNCTIE- EN ROLCOMPETENTIES
Leraar9
Functiecompetentie
I.
1 INTERPERSOONLIJK COMPETENT
II.

2 PEDAGOGISCH COMPETENT

III.

3 VAKINHOUDELIJK EN DIDACTISCH
COMPETENT

IV.

4 ORGANISATORISCH COMPETENT

V.

5 COMPETENT IN SAMENWERKING MET
COLLEGA’S

VI.

6 COMPETENT IN SAMENWERKING MET DE
OMGEVING

VII.

7 COMPETENT IN REFLECTIE EN
ONTWIKKELING

Schooleigen competentie
VIII.
……………………….

Omschrijving

Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede,
professionele manier met leerlingen omgaan.
Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel
te kunnen ontwikkelen.
Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen
helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de
hedendaagse samenleving.
Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een
overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas.
Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een
professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de
school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede
schoolorganisatie.
Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de
school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere
betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen.
Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een
professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij
kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden.
Omschrijving
Een goede ……….leraar ……………………….

IX.

……………………….

Een goede ……….leraar ……………………….

X.

……………………….

Een goede ……….leraar ……………………….

Ervaren leraar
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP B

2.

CREËREN UITDAGENDE EN VEILIGE
LEEROMGEVING

Voorbeelden gedragsomschrijving
Gebruikt vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden in samenhang
met herziene of nieuwe onderwijsdoelen

Past verschillende vakdidactische werkvormen binnen overwegend heterogeen
samengestelde groepen

Kiest en hanteert verschillende (nieuwe) didactische hulpmiddelen

Heeft kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch gebied en
binnen het vak- of leergebied van de vakinhoudelijke ontwikkelingen

Is in staat onderwijsprogramma’s te analyseren op inhoudelijke en didactische
aspecten

Is in staat om een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur te maken m.b.t. eigen onderwijsdoelen

Kan onderwijskundige vormen op vak- of leergebied aanpassen aan actualiteit










Geeft positieve persoonlijke aandacht aan de leerlingen.
Bevordert een positieve omgang tussen de leerlingen onderling.
Behandelt leerlingen op een gelijkwaardige manier.
Zorgt voor een goed klimaat tijdens zijn lessen.
Spreekt met de leerlingen in termen van positieve verwachtingen.
Stelt realistische eisen aan zijn leerlingen en houdt daarbij rekening met individuele
niveauverschillen.
Zorgt voor afwisseling en weet de leerlingen te boeien.

9

Voor een overzicht van de bij de SBL- en schooleigen competenties behorende gedragsindicatoren voor de leraar verwijzen we naar
bestaande documenten.
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3.

STUREN OP ZELFVERANTWOORDELIJK EN
ACTIEF LEREN












4.

RESULTAATGERICHT – VAART MAKEN







5.

LERAAR ALS COACH









6.

SAMENWERKEN












Prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert de leergierigheid van de leerlingen.
Toont een grote pedagogische wendbaarheid door het geven van individuele
begeleiding aan (problematische) leerlingen/stagiaires met verschillende
hulpvragen en problemen en creëert daarvoor een veilig pedagogisch klimaat.
Zorgt voor een actieve deelname van iedere leerling
Stimuleert samenwerking tussen leerlingen, elkaar te ondersteunen en naar
oplossingen te zoeken
Stimuleert leerlingen de wijze waarop zij vraagstukken (gaan) aanpakken te
expliciteren
Stimuleert leerlingen te reflecteren op de eigen werkwijze en verschillende leer- en
oplossingsstrategieën te gebruiken
Stimuleert leerlingen zelf het leerproces te plannen en in te vullen.
Is in staat zich nauwkeurig op de hoogte te houden van de vorderingen van de
leerlingen
Is in staat problemen van leerlingen bij het zich eigen maken van de stof te
analyseren en hen alternatieve leer- en oplossingsstrategieën te laten ontdekken
en eventueel aan te reiken
Houdt kennis bij over mogelijke beperkende factoren voor het leer- of
ontwikkelingsproces van een individu.
Wijst leerlingen op vakbladen, platforms en instituten die van belang zijn voor het
vakgebied en geeft het belang van het bijhouden van ontwikkelingen daarbij aan
Praat in termen van duurzame resultaten bij vrijwel alle activiteiten (geeft aan: wat,
wanneer, hoe goed)
Grijpt in wanneer resultaten tegenvallen
Zoekt naar methoden om efficiënter en effectiever te werken
Evalueert regelmatig of resultaten overeenstemmen met de verwachtingen
Werkt met name vanuit bewezen resultaten in de praktijk.
Helpt anderen om hun sterke en zwakke punten ontdekken.
Stelt vragen waardoor anderen reflecteren op hun eigen gedrag.
Helpt anderen om hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te benoemen.
Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid binnen het eigen leerproces
Stimuleert anderen eigen keuzes te maken in de manier waarop zij willen leren
Helpt bij het optimaal benutten en versterken van competenties, zowel in de
functie als in de loopbaan.
Geeft feedback op een positieve manier.
Werkt samen met anderen aan projecten met een duidelijk plan
Is actief in team-/clusteractiviteiten
Neemt initiatieven om collega’s binnen de school te betrekken bij afdeling-/team/clusteractiviteiten
Staat open voor ideeën en inbreng van anderen, geeft anderen op een
constructieve manier feedback en is bereid zich te laten coachen
Luistert actief naar de standpunten en voorstellen van anderen en vraagt door om
beter inzicht te verkrijgen
Draagt er aan bij dat een ieder die deelneemt aan het overleg de gelegenheid krijgt
om een standpunt naar voren te brengen
Geeft gezamenlijk resultaat voorrang boven het persoonlijk belang
Houdt zich aan gemaakte afspraken en voert gezamenlijk vastgestelde taken uit
Geeft grenzen van betrokkenheid aan.
Spreekt de organisatie aan op de verantwoordelijkheid naar haar werknemers

Kaderleraar
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP C



7.




LEIDING GEVEN - MENSEN MEEKRIJGEN
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Voorbeelden gedragsomschrijving
Heeft kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch gebied en
binnen het vak- of leergebied van de vakinhoudelijke ontwikkelingen

Is in staat onderwijsprogramma’s te analyseren op inhoudelijke en didactische
aspecten

Is in staat om een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur te maken m.b.t. nieuwe onderwijsdoelen

Kan nieuwe onderwijskundige vormen ontwikkelen, op vak- of leergebied

Is in staat zijn inhoudelijke kennis integratief in te zetten in onderwijsprojecten
Fungeert als trekker van veranderingen die een deel van de vestiging betreffen
Kan duidelijk benoemen welke factoren binnen de eigen onderwijsinstelling een
positieve of negatieve bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde vernieuwing en is
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8.

REFLECTIEF VERMOGEN





Vraagt collega’s en anderen om een oordeel over het eigen functioneren en past
het daarbij geleerde vlot toe
Trekt lering uit eigen ervaringen en gebruikt deze kennis om effectiever te werken
Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is
Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare
informatie te komen
Werkt aan structurele verbetering van zijn prestaties








Communiceert effectief, efficiënt en met empathie op elk niveau
Heeft gezag en geniet vertrouwen
Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren.
Formuleert ideeën en meningen in begrijpelijke taal.
Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen.
Buigt agressie om en verbetert zo de relatie





9.

COMMUNICATIEF

in staat hierop te anticiperen
Ondersteunt collega’s bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen, etc.
Kent competenties van collega’s en stemt zijn/haar begeleiding en de taakverdeling
hierop af
Kan sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen
om een beoogd doel te bereiken
Kan collega’s tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te
bereiken
Kan te bereiken resultaten formuleren vanuit de optiek van de doelstellingen van
de afdeling/team/cluster of opleiding in termen van kwaliteit en kwantiteit

Seniorleraar
Rolcompetentie
1.
VAKMANSCHAP D



Voorbeelden gedragsomschrijving
Heeft kennis van de huidige ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch gebied en
binnen de afdeling/ team of het cluster van de vakinhoudelijke ontwikkelingen

Is in staat onderwijsprogramma’s te analyseren op inhoudelijke en didactische
aspecten

Is in staat om een passende selectie van kennis en vaardigheden uit de recente
vakliteratuur te maken m.b.t. nieuwe onderwijsdoelen

Kan nieuwe onderwijskundige vormen ontwerpen, met name op team/afdelingsoverstijgend of schoolniveau

Is in staat zijn inhoudelijke kennis integratief in te zetten in onderwijsprojecten

Is in staat het management en het team/cluster te adviseren over de ontwikkeling
en uitvoering van het onderwijs en over de samenhang en afstemming tussen
activiteiten in de verschillende teams of clusters

10. VERNIEUWEND – KOERS UITZETTEN










11. VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN
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Draagt bij aan vernieuwingen in het onderwijs door het ontwikkelen van nieuwe
ideeën middels (deelname aan) brainstormsessies of experimenten en door het
verspreiden van deze nieuwe ideeën/werkwijzen
Denkt na over veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het
onderwijs en komt met vernieuwende voorstellen
Werkt nieuwe onderwijskundige uitgangspunten uit en geeft daarbij de
consequenties voor de huidige praktijk aan
Doet uitspraken over wat als vernieuwend mag worden gezien en geeft daarbij
richtingen voor de toekomst aan
Neemt initiatieven om mensen van buiten de eigen onderwijsinstelling toelichting
te laten geven op nieuwe ontwikkelingen
Neemt kennis van evaluaties om voeling met de onderwijspraktijk te houden en/of
ideeën op te doen dan wel te verwerpen
Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand
brengen om een beoogd doel te bereiken
Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen
Creëert kansen om doelstellingen te bereiken
Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie of functiegebied te
vereenzelvigen
Kan eigen bevoegdheden en handelingsruimte toedelen aan anderen
Aanvaart de verantwoordelijkheid voor de consequenties van keuzen van eigen
handelen
Neemt maatregelen bij tegenvallende prestaties
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BIJLAGE III-A

NIVEAU-INDICATOREN BEOORDELING PER LERAARROL
Beoordeling niveau 2

-

Ervaren leraar
Hoe laat ik dat aan mijn collega’s en leidinggevende zien?

Professionele dimensies

Dimensie/domein
Blikveld

Ik en mijn vak / leerlingen
en klas
Ik en mijn team / sectie

Kennisbasis

Basis / gevorderd

Effect van het
werk

Resultaat behalen in mijn
klassen – vaart maken
Mijn persoonlijke
ontwikkeling als leraar

Handelingsbereik

Uitvoeren / aanpassen

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Brengt onder woorden
wat de eigen rol van leraar
voor klas- en teamverband
inhoudt
(beroepsidentiteit).
Nascholingsactiviteiten op
het vak- of leergebied en
ict.

Wordt door leerlingen
ervaren en benoemd als
leraar die oog voor hun
ontwikkeling heeft.

Wordt in sectie/team
ervaren als een
betrokken collega

Overgangsresultaten en
CE-resultaten liggen
conform de norm van het
landelijk gemiddelde en
binnen de geldende
standaardafwijking.
Creëert een veilig en
ordelijk werkklimaat en
heeft een breed repertoire
t.a.v. het organiseren van
lessen, instructie geven,
vragen stellen, motiveren
en gebruik van
leermiddelen.

Cursussen op terrein van
zorg, RT, dyslexie,
coaching,
onderzoeksvaardigheden.
Trekt conclusies uit
reflecties en formuleert
ontwikkelpunten op
niveau van gedrag en
opvattingen. Organiseert
het eigen leren.
De op school gebruikte
methode wordt kritisch
gehanteerd: waar nodig
worden (in overleg met
collega’s) aanpassingen
aangebracht van
(vak)didactische of
inhoudelijke aard.

Brengt in sectie/team
nieuwe ideeën en
inzichten uit
vakliteratuur in.
Leerlingen zijn
tevreden over het
gegeven onderwijs.

Heeft een
beroepsidentiteit
ontwikkeld
(onderbouwt wat als
leraar belangrijk is en
vanuit welke
professionele
opvattingen hij/zij
werkt).
Weegt persoonlijke
belangen af tegen het
team- of sectiebelang.

Leert leerlingen op
een positieve manier
naar zichzelf te kijken
en coacht leerlingen
op wijze dat ze zicht
krijgen op hun sterke
en zwakke punten.

Handelingsdomeinen

Ervaren Leraar

Onderwijs

Draagt zorg voor de
goede uitvoering van het
onderwijs
Begeleidt aankomende
leraren op vakgebied

Bespreekt met leerlingen
wat resultaten en
producten van hun
leerproces kunnen zijn en
hoe zij het beste hun
leerdoelen kunnen
bereiken.

Heeft een werkklimaat en
werkorde gecreëerd en in
stand gehouden waarin
leerlingen zich veilig
voelen en gebruikt een
breed repertoire aan
werkvormen.

Beleid

Denkt mee over
ontwikkeling binnen
kaders team/sectie

Levert een zichtbare
bijdrage aan het team- of
sectieoverleg

Innovatie

Heeft lerende houding
Draagt bij aan
ontwikkeling van
vak/leergebied, onderwijs
en zorg voor leerlingen
Actieve deelnemer
Vraagt om feedback

Houdt in portfolio
vakkennis bij met als doel
de ontwikkeling van het
eigen vak/leergebied

Deelt kennis binnen het
eigen vakgebied met het
team t.b.v. ontwikkeling
van het team/sectie
Levert inhoudelijk en
zichtbaar een bijdrage
aan de vakontwikkeling
binnen de sectie.

Organisatie en
cultuur
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Maakt een bewuste keuze
welke rol (len) hij of zij
vervult, ook met het oog
op de eigen verdere
ontwikkeling. Stelt vragen
aan collega’s en
afdelingsleider m.b.t.
eigen functioneren.

Komt gemaakte afspraken
na en spreekt collega’s
aan op gedrag t.a.v. de
gemaakte afspraken.

Heeft voorbeelden van
aanpassingen van
lesstof aan actuele
gebeurtenissen.
Maakt aan derden de
gemeenschappelijke
vertrekpunten van de
school en de missie
duidelijk.
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Beoordeling niveau 3

-

Kaderleraar
Hoe laat ik dat aan mijn collega’s en leidinggevende zien?

Professionele dimensies

Dimensie/domein
Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Brengt onder woorden
wat de rol van
kaderleraar voor team –
en schoolverband
inhoudt.
Heeft brede
praktijkervaring in
meerdere jaarlagen en
sectoren
Overgangsresultaten en
CE-resultaten liggen
i.h.a. boven de norm van
het landelijk gemiddelde
en binnen de geldende
standaardafwijking.
Ontwikkelt binnen een
acceptabel tijdsbestek
een nieuwe lessenserie
binnen de kaders van
het curriculum en draagt
dit over

Heeft zichtbare rol gespeeld
in sectie/team als
trekker/initiator.

Maakt deel uit van
relevant netwerk
buiten de school.

Vervolgstudie en
certificering zoals
bv. Velon-registratie

Toont een breed
kennisrepertoire op
didactisch en
pedagogisch gebied
Adviseert collega’s
over mogelijke
verbeteringen bij het
maken van toetsen.

Heeft inhoudelijk en
didactisch vorm en
uitvoering gegeven aan
grote vakoverstijgende
projecten

Heeft kleine
onderzoeksprogramma’s binnen vak- of
aandachtsgebied
ontwikkeld en
uitgevoerd

Initieert en organiseert
(vakoverstijgende)
leeractiviteiten.
Ontwikkelt vernieuwende
werkvormen en past deze
toe.
Begeleidt / coacht
aankomende en nieuwe
leraren.
Gaat goed om met
klassen/leerlingen met
veel gedragsproblematiek.
Denkt mee over
(school)ontwikkeling.
Heeft oog voor de directe
omgeving (ouders,
scholen, instanties).

Ontwikkelt nieuwe
didactische
werkvormen, deelt deze
en past ze toe.

Heeft een zichtbare bijdrage
geleverd en is als trekker
opgetreden bij de
ontwikkeling van
leermiddelen, lesmateriaal,
modulen en andere delen
van het curriculum

Heeft collega’s
geadviseerd m.b.t. hun
taakuitvoering of hun
persoonlijke
ontwikkeling

Adviseert afdelingsleider
over de ontwikkeling /
uitvoering van het
onderwijs en doet
voorstellen voor
beleidsontwikkeling
binnen het team.

Schakelt de juiste
personen en
(hulp)instanties in.

Is open over eigen
leerproces en onderwijs.
Netwerker in
vak/leergebied, zorg,
opleiden en/of onderwijs.
Brengt nieuwe kennis in
school.
Doet voorstellen voor
verandering / verbetering
.
Open en betrokken
houding naar collega’s
Anticipeert op
ontwikkelingen.
Sterk in reflectie en
feedback.
Voortrekker / initiator /
aanjager

Heeft behoeften tot
vernieuwing van het
onderwijsprogramma
gesignaleerd en onder
de aandacht van
team/afdelingsleider
gebracht. Komt met
verbetervoorstellen.

Heeft nieuw beleid ter
versterking van de
organisatie en onderwijs
binnen het team
geformuleerd en
onderbouwd en getoond dit
beleid te kunnen
implementeren.
Overtuigt collega’s van de
waarde van voor de school
relevante
onderwijsontwikkelingen.

Nodigt met enige regelmaat
collega’s uit in zijn lessen en
bij activiteiten die hij
onderneemt.

Motiveert / inspireert
/ laat collega’s warm
lopen voor de
gemeenschappelijke
vertrekpunten.

Ik naar mijn team / sectie
Ik naar mijn school

Kennisbasis

Breed repertoire of
specialisatie
Verdieping en verbreding
kennis

Effect van het
werk

In sectie / team - mensen
meekrijgen
Mijn directe collega’s

Handelingsbereik

Aanpassen /verbeteren /
ontwikkelen / vernieuwen

Onderwijs

Beleid

Handelingsdomeinen

Voorbeeld 1
Blikveld

Innovatie

Organisatie en
cultuur
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Is een voorbeeldfunctie
voor collega’s in
betrokkenheid bij team
en organisatie.

Onderzoekt systematisch en
methodisch samen met
anderen de
onderwijspraktijk in
team/sectie en

Brengt regelmatig
nieuwe
ontwikkelingen vanuit
literatuur en/of
netwerk onder de
aandacht van
(vak)collega’s.
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Beoordeling niveau 4

-

Seniorleraar
Hoe laat ik dat aan mijn collega’s en leidinggevende zien?

Professionele dimensies

Dimensie/domein
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Blikveld

Ik naar mijn school
Ik naar het
(vak)onderwijs
Ik naar de omgeving

Brengt onder woorden wat
de rol van seniorleraar
voor de school en het
onderwijs inhoudt.

Kennisbasis

Expert
Academisch /master

Maakt deel uit van
(enkele)
toonaangevende
netwerken op het
resultaatgebied.
Certificaat programmaen/of
projectmanagement

Effect van het
werk

Schoolbreed
Het onderwijs
Beïnvloedt beleid van
de school - zet koers uit

HBO+, WO+ op vak of
leergebied, innovatie en
onderzoek,
(ortho)pedagogiek/
psychologie
Overgangsresultaten en
CE-resultaten liggen boven
de norm van het landelijk
gemiddelde en binnen de
geldende
standaardafwijking.

Er is op eigen initiatief een
bijdrage geleverd aan
zaken die niet van direct
persoonlijk of teambelang
zijn
NiME: Master of Education
/ Professional Master

Experimenteert met
andere werkwijzen,
concepten e.d. en is
hiermee naar buiten
getreden in vakbladen of
lezingen

Handelingsbereik

Onderzoeken /
analyseren /
ontwerpen /
vernieuwen

Ontwerpen van een
nieuwe didactisch concept
of leerlijn binnen vak- of
leergebied

Op basis van eigen
(gevalideerd) onderzoek
analyseren van een stuk
onderwijspraktijk en
formuleren van
(verbeter)voorstellen

Heeft nieuwe koers
uitgezet binnen sectie
of sector op
onderwijskundig,
didactisch of
pedagogisch gebied en
heeft met (redelijk)
succes deze
geïmplementeerd
Fungeert als
wetenschappelijke
vraagbaak voor
collega’s

Onderwijs

Expert op één of meer
van de
resultaatgebieden
Denkt vak leergebied
overstijgend
Past alle werkvormen
functioneel toe
Ontwerpt leer- , zorgof opleidingslijnen
Denkt mee over
schoolontwikkeling en
draagt uit naar
afdeling/team/sectie
Doet beleidsvoorstellen
op basis van
signalering
Brengt
maatschappelijk
relevante kennis in
school
Ontwikkelt netwerken
buiten de school
Is gezicht van de school
op bepaald gebied

Heeft een uitdagende
leeromgeving gecreëerd
zodat leerlingen
bovengemiddeld presteren

Heeft voor de school
unieke leerlijn, module of
project ontworpen.

Draagt zichtbaar
expertkennis op
pedagogisch of
didactisch terrein over
aan collega’s.

Is in de sector trekker bij
de ontwikkeling van
voorstellen voor
onderwijsvernieuwing en
organisatieverandering

Heeft onderzoeksplan naar
een aspect van de
onderwijsuitvoering, zorg
of opleiden ontwikkeld,
uitgevoerd en
geëvalueerd.
Volgt relevante
maatschappelijke
ontwikkelingen en is proactief in het inbrengen en
verwerken van relevante
informatie

Denkt actief mee over
de schoolvisie en het
schoolbeleid en dit
deelt met anderen

Heeft aantal intervisie – of
scholingsbijeenkomsten
georganiseerd rond
relevante thema’s.

Heeft succesvol leiding
gegeven aan een vak- of
leergebiedoverstijgend
project .

Handelingsdomeinen

Beleid

Innovatie

Organisatie en
cultuur

Betrokken houding
naar de organisatie
Initieert / stuurt aan /
zet koers uit
Initieert collegiale
intervisie
Stuurt collega’s aan bij
samenwerkingsprojecten
Geeft leiding aan
projecten
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Heeft
onderwijsvraagstukken op
pedagogische en/of
didactische aspecten
geanalyseerd en enkele
oplossingen
voorgeconstateerde
problemen aangedragen
Wordt door collega’s
erkent als een voorbeeld in
betrokkenheid en
professionaliteit.

Doet stelselmatig
onderzoek naar de
effecten van
vernieuwingen
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BIJLAGE III-B

OVERZICHT RELEVANTE OPLEIDINGS- EN SCHOLINGSTRAJECTEN 10
Opleiding voor eerstegraadsbevoegdheid
Er zijn in principe twee manieren om een eerstegraadsbevoegdheid te behalen.
 Dat kan op een hogeschool als vervolg op de tweedegraadsopleiding of aan een universiteit. De
mogelijkheden verschillen per vak. Onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van leerwerktaken op een
school voor voortgezet onderwijs. Om een eerstegraadsopleiding te kunnen volgen aan een hogeschool
moet je een tweedegraadsbevoegdheid hebben.


Voor een eerstegraadsopleiding aan een universiteit moet je in het bezit zijn van een wo-bachelor diploma
of een applicatiecursus hebben afgerond. Aanvullende eisen zijn dat je een oriëntatie op het leraarschap
hebt gevolgd of al ervaring hebt met lesgeven in het voortgezet onderwijs.

Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NiME)
NiME heeft masteropleidingen laten ontwikkelen door consortia van universiteiten en hogescholen op basis
van actuele scholingsvragen.
De NiME masteropleidingen worden in deeltijd aangeboden voor de duur van twee jaar. De opleidingen
bevatten allen dezelfde NiME kwaliteitseisen maar worden door verschillende consortia van universiteiten en
hogescholen aangeboden, waardoor van een eigen karakter en oriëntatie sprake is.
NiME biedt de volgende Masteropleidingen aan:
 Academisch Meesterschap
 Professioneel Meesterschap
 Design in Research and Teaching
 Master Evidence Based Innovation in Teaching

Onderwijscentrum VU
 Nascholingen en trainingen
 Master Professioneel Meesterschap
 Master Special Educational Needs
 WO master Teaching and Learning in Higher Education (TLHE)
 WO master Academisch Meesterschap

Inholland
 Master Pedagogiek
 Master Special Educational Needs
 Master Leren & Innoveren
 Master Educational Leadership
Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA)
Het Centrum voor Nascholing Amsterdam is een samenwerkingsinstituut van de Universiteit van Amsterdam
(UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
De dienstverlening van CNA omvat:
 opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving
 maatwerktrajecten gericht op team- en organisatieontwikkeling
 begeleiding (coaching, supervisie, etc.)
 ontwikkeling en uitvoering van projecten
 inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van scholennetwerken
10

Dit overzicht is slechts een deel van het aanbod, vooral gericht op scholen in de provincie Noord-Holland.
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CNA biedt deze diensten aan in drie inhoudelijke domeinen:
 (vak)didactische en onderwijskundige vormgeving
 begeleiding en coaching
 leiderschap en organisatieontwikkeling

Seminarium voor Orthopedagogiek
 Master Special Educational Needs

Marnix academie:
 Masteropleiding Leren en Innoveren
 Diploma: ‘hbo master met een professionele oriëntatie’

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO)
 De Masteropleiding Onderwijsmanagement (Master of Educational Management).
Een tweejarige deeltijdopleiding met een sterke koppeling tussen praktijk en theorie.
 De Opleiding Middenmanagement
Een opleiding van circa negen maanden, gericht op de ontwikkeling van leidersperspectief voor
aankomend middenmanagers in het onderwijs.
 De Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement
Een cursus van vier dagen waarin de deelnemer de vereiste vaardigheden, het vereiste inzicht en de
vereiste kennis ontwikkelt voor deelname aan de Masteropleiding Onderwijsmanagement of de Opleiding
Middenmanagement.
 Maatwerk Opleidingstrajecten
In-company opleidingen voor scholen en combinaties van scholen, die zijn gericht op de ontwikkeling van
managementcompetenties van (toekomstige) leidinggevenden binnen een schoolorganisatie

VELON
 Registratie als Lerarenopleider
Registratie als lerarenopleider vindt plaats aan de hand van een beroepsstandaard, vastgesteld door de
beroepsgroep.

Kenniscentrum Project en Programma Management in het Onderwijs (PPMO)
 Leergang Projectmanagement in het Onderwijs (LPMO)
Resultaatgericht samenwerken in projecten
Deze leergang is bestemd voor professionals die deelnemen of leiding (gaan) geven aan projecten op school. Je
kunt je met deze hoogwaardige HBO+ opleiding (verder) bekwamen in projectmanagement in het onderwijs.
 Leergang Programmamanagement in het Onderwijs (LPGO)
Succesvolle regievoering zonder macht
Deze leergang is bestemd voor professionals in het onderwijs die leiding (gaan) geven aan programma’s in
onderwijsorganisaties. Je kunt je met deze hoogwaardige HBO+ opleiding (verder) bekwamen in
programmamanagement in het onderwijs.
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BIJLAGE
EXTRA
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BIJLAGE A

STREEFMODEL VAN EEN NIEUWE SALARISSTRUCTUUR
Onderstaand model wil voorlopig niet meer zijn dan een voorbeeld hoe de huidige salarislijnen LB/LC/LD ineen
geschoven zouden kunnen worden, waarbij het bereiken van het hoogst haalbare salarisniveau in 12 stappen
(doel verkorten salarislijnen) mogelijk is en de structuur het inzetten op eigen ontwikkeling door leraren
ondersteunt.

BELONEN VAN PROFESSIONELE GROEI

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vaart maken

(Beginnend)
leraar

(Gevorderd)
leraar

Aanpassen

Gedegen

Mensen
meekrijgen

Aanpassen

Gedegen

Meekrijgen

Extra

Koers uitzetten

Extra

Vaart maken
Mensen
meekrijgen
Koers uitzetten

RESULTAAT

5

Basis

KENNISBASIS

4

Uitvoeren

HANDELINGSBEREIK

3

• 2445
• 2505
• 2581
• 2657
• 2734
• 2829
• 2940
• 3066
• 3209
• 3368
• 3544
• 3739
• 3889
• 4117
• 4361
• 4631
• 4962

(Ervaren)
leraar

Kaderleraar
Ontwikkelen

Senior leraar

Ontwikkelen
Expert

=
=

intern assessment / criteriumgericht interview

=

mogelijkheid om trede over te slaan

extern assessment
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