
 
 
 
 

5.3 FUNCTIEPROFIEL LERAAR LA 
 

Resultaten Resultaatindicatoren Competenties & gedragsindicatoren 
 

1. Vakinhoudelijk 
• Het gegeven onderwijs is afgestemd op het niveau, de behoeften en de belevingswereld van de 

leerling. 
• Er wordt gewerkt met meetbare, haalbare doelen die op juiste wijze zijn vastgelegd in een 

groepsplan. 
• Resultaten zijn conform de doelen in de groepsplannen. 
• De prestaties van leerlingen hebben ten minste het niveau dat op grond van kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
• De leraar beheerst de inhoud van het onderwijs. Staat boven de stof, overziet de opbouw van het 

curriculum en de doorlopende leerlijnen. 
• Het gegeven onderwijs bouwt voort op het voorgaande onderwijs en bereidt voor op het volgende 

onderwijs. 
• De leraar zorgt ervoor dat leerlingen  de relevantie van de leerstof voor het dagelijks leven en hun 

verdere schoolloopbaan kennen. 
 

 

o.a. 
• Uitslagen LVS toetsen (CITO) 
• Uitslagen methodegebonden toetsen. 
• Gemiddelde vaardigheidsgroei leerlingen. 
• Wel/niet behaalde kerndoelen. 
• Uitkomsten klassenobservatie. 
• Aantoonbaar gevolgde relevante scholing 

en toepassing hiervan. 
 

 
 
 

 
Vakinhoudelijk bekwaam: 
• Kent de theoretische en praktische achtergronden van de leerstof; verrijkt de leerstof waar nodig. 
• Maakt zich nieuwe leerstof eigen en introduceert die. 
• Legt de leerstof op aansprekende manier uit en demonstreert hoe ermee moet worden gewerkt. 
• Legt vanuit de vakinhoud verbanden met het dagelijks leven.  
• Gebruikt de juiste instructiestrategieën, sluit aan bij aanpak die binnen school wordt gehanteerd.  
• Maakt effectief gebruik van beschikbare onderwijstijd. 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Vakdidactisch 
• De vakinhoud is vertaald naar een adequate aanpak, beschreven in groeps- en handelingsplannen.   
• Lessen zijn samenhangend en uitgewerkt met passende werkvormen, materialen en media.  
• Instructie, verwerking en begeleiding sluiten aan bij het niveau, de behoefte en de ontwikkeling van 

leerlingen. 
• Leerlingen begrijpen de leerstof na uitleg van de leraar en weten hoe ermee gewerkt moet worden.  
• Leerlingen kennen de verwachtingen en leerdoelen en zijn gemotiveerd om deze te halen.  
• Klassenmanagement is adequaat, volgens geldende afspraken binnen de school, leidend  tot een 

goede onderwijsomgeving.  
• Resultaten zijn getoetst, geanalyseerd en beoordeeld en heeft het onderwijs hier didactisch op 

afgestemd, zodat leerdoelen worden behaald. 
• Onderwijsbehoefte is gesignaleerd, passende onderwijsinterventies zijn gepleegd, waar nodig is 

ondersteuning gevraagd en/of doorverwezen. 
• De leraar kan de inhoud en didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden. 

 

 

o.a. 
• Wel/niet behaalde leerdoelen 
• Uitslagen LVS toetsen (CITO) 
• Uitslagen methodegebonden toetsen. 
• Kwaliteit groeps- en handelingsplannen 
• Adequate onderwijsinterventies. 
• Adequate doorverwijzing. 
• Kwaliteit instructie. 
• Uitkomsten klassenobservatie. 
 

 

Vakdidactisch bekwaam: 
• Differentieert instructie en verwerking naar niveau  en kenmerken van leerlingen. 
• Laat leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof verwerken; stelt stimulerende vragen op taak 

en aanpak. 
• Differentieert op verschillende manieren binnen de methode, verrijkt en vult de methode aan 

waar nodig. 
• Gebruikt feedback van leerlingen, de eigen analyse van de voortgang en onderzoeksgegevens 

voor een gericht vervolg van het onderwijs-leerproces.  
• Past verschillende leer- en onderwijstheorieën adequaat toe.  
• Maakt gebruik van digitale leermaterialen en –middelen. Kent de technische en pedagogisch-

didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. 
 
 
 

 

 

3. Pedagogisch 
• Er is een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich competent en gewaardeerd voelen.  
• Leerlingen voelen zich ondersteund en ervaren vertrouwen in de leraar; leerlingen durven fouten te 

maken. 
• Leerlingen zijn uitgedaagd, aangemoedigd en gemotiveerd, zodat ze presteren naar wat ze kunnen. 
• De leraar kent de leefwereld en sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn leerlingen en houdt 

hiermee rekening in het onderwijs en de omgang met leerlingen. 
• Ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of  gedragsstoornissen zijn gesignaleerd, passende 

interventies zijn gedaan, waar nodig is ondersteuning gevraagd en/of doorverwezen. 
• De leraar kan zijn onderwijs en pedagogische omgang met leerlingen uitleggen en verantwoorden. 
 
 
 

 

o.a. 
• Uitkomsten genormeerde sociaal-

emotionele toets. 
• Signalen leerlingen over functioneren 

leraar. 
• Adequate interventies en/of 

doorverwijzing. 
• Uitkomsten klassenobservatie. 
• Interactie & samenwerking leraar-leerling 

en leerlingen onderling. 
• Uitkomsten tevredenheidsenquête 

leerlingen. 
 

 

Pedagogisch bekwaam: 
• Stuurt individuele leerlingen en groepsprocessen op adequate wijze. 
• Geeft opbouwende en gerichte feedback op gedrag. 
• Heeft hoge verwachtingen van leerlingen, maakt deze duidelijk en stelt eisen aan leerlingen. 
• Stimuleert samenwerking, zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 
• Bevordert het onderling respect bij leerlingen. 
• Bewaakt de grenzen in de pedagogische relatie; houdt zich aan de op schoolniveau afgesproken 

omgangsregels. 
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Resultaten Resultaatindicatoren Competenties & gedragsindicatoren 
 

4. Levensbeschouwelijke identiteit 
• De leraar handelt vanuit de levensbeschouwelijke identiteit van de school. 
• Aan Bijbelse waarden en normen is in de lessen  expliciet aandacht besteed. 
• In schoolverband is expliciet aandacht besteed aan vieringen.  
 

 

o.a. 
• Signalen ouders. 
• Uitkomsten klassenobservatie m.b.t. 

levensbeschouwelijke identiteit. 
 

 

Communicatie 
• Communiceert helder en begrijpelijk. 
• Sluit in gesprekken aan bij het niveau, de achtergrond en behoefte van de gesprekspartner. 
• Luistert goed, is sensitief en communiceert tactvol. 
• Herkent weerstand en gaat hier adequaat mee om. 
• Houdt rekening met de belangen en emoties van gesprekspartner(s). 
• Toetst of de gesprekspartner de boodschap heeft begrepen.  
 
 
Ontwikkelingsgerichtheid: 
• Reflecteert regelmatig op eigen aanpak en handelen; is zelfkritisch en vraagt anderen om 

feedback. Stelt aanpak en handelen waar nodig bij om gestelde doelen te behalen. 
• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk; zet dit in om de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. 
• Kent de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. 
• Blijft zich ontwikkelen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan met heldere doelen; 

professionaliseert zich voortdurend. 
• Volgt relevante landelijke ontwikkelingen en onderzoeken in het onderwijs; vertaalt dit naar en 

integreert dit in de onderwijspraktijk.  
• Past nieuw verworven kennis en vaardigheden toe in de praktijk. 
• Stemt de eigen persoonlijke ontwikkelactiviteiten en –doelen af op de ontwikkeling  van de school 

en de afspraken binnen het team. 
 
 

Samenwerken: 
• Zet de eigen kwaliteiten actief in binnen het team, kent de kwaliteiten van collega’s en maakt hier 

gebruik van. 
• Neemt initiatief,  toont zich betrokken bij het werk en stelt zich positief op binnen het team. 
• Deelt relevante informatie met collega’s en maakt gebruik van de informatie die hij/zij van 

collega’s krijgt. 
• Staat open voor feedback van collega’s en voorziet collega’s op het juiste moment van 

constructieve feedback. 
• Stelt het teambelang/gezamenlijk belang boven het eigen belang. 
• Denkt mee en levert een bijdrage binnen het team, ook wanneer hij daar geen direct eigen belang 

bij heeft. 
 
 
Organiseren van eigen werk 
• Behoudt het overzicht over de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is; stelt de juiste prioriteiten 

en handelt hiernaar. 
• Gaat efficiënt om met de beschikbare tijd. 
• Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, zorgt dat deadlines worden behaald/afspraken worden 

nagekomen. 
• Stemt tijdig af met betrokkenen wanneer afspraken niet nagekomen kunnen worden. 
• Is flexibel; past bij problemen en kansen de eigen gedragsstijl en onderliggende opvatting(en) aan 

om zodoende het gestelde doel te bereiken. 
 

 

5. Oudercontacten 
• Er is een constructieve samenwerking met ouders/verzorgers.  
• Ouders/verzorgers zijn tijdig op de hoogte van voortgang/ontwikkeling van hun kind en andere 

relevante informatie. 
• Het pedagogisch handelen is op juiste wijze afgestemd met ouders en anderen die vanuit hun 

professionele verantwoordelijkheid bij de leerling zijn betrokken.  
• Leraar en ouders/verzorgers hebben gezamenlijk invulling gegeven aan pedagogisch partnerschap. 
• Ouders/verzorgers ervaren de leraar als betrokken, kundig en professioneel. 
• Onderwijsondersteunend gedrag van ouders/verzorgers in de thuissituatie is gestimuleerd. 
• Hulp van ouders/verzorgers is waar nodig ingeschakeld en georganiseerd bij schoolactiviteiten. 
 

 

o.a. 
• Signalen ouders/verzorgers over 

samenwerking leraar. 
• Uitkomsten tevredenheidsenquête 

ouders. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Professionaliteit 
• De leraar werkt adequaat aan de eigen professionele ontwikkeling, o.a. middels een persoonlijk 

ontwikkelplan (POP) en het volgen van scholing. 
• De vakkennis van de leraar LA is actueel. 
• De leraar heeft een actieve en adequate bijdrage geleverd aan (onderwijskundige) ontwikkelingen 

binnen de school. 
• De leraar kent de grenzen van de eigen kennis en expertise, passende expertise is tijdig 

ingeschakeld, zodat leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. 
• De leraar benut de professionele ruimte binnen de geldende afspraken en procedures binnen de 

school. 
 

 

o.a. 
• Kwaliteit POP leraar. 
• Kwaliteit bekwaamheidsdossier. 
• Staat ingeschreven bij het landelijk 

register leraar. 
• Professionaliseringsactiviteiten (zie 

taakbeleid.nl). 
 
 
 
 

 

7. Samenwerken 
• Samenwerking met collega’s is respectvol, adequaat en constructief; er is een goede taakverdeling 

en overdracht.  
• De leraar heeft een actieve en adequate bijdrage geleverd aan teamvergaderingen, commissies en 

werkgroepen. 
 

 

o.a. 
• Tevredenheid directeur over 

samenwerking en deelname overleggen. 
• Signalen collega’s over samenwerking. 
• Uitvoering schooltaken. 
 

 
*Gebruikte bronnen: functiebeschrijving leraar LA SPCO Groene Hart, BG formulier leraar LA SPCO Groene Hart, herijking bekwaamheidseisen leraren (Onderwijs Coöperatie), ‘Coachen op gedrag en resultaat in het onderwijs’ (Pi-educatie). 
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