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Inleiding

Van oudsher is het St. Nicolaaslyceum een school waar studenten graag willen stagelopen. Al
lange tijd leiden we studenten op in nauwe samenwerking met de eerstegraads
lerarenopleiding van de VU en sinds enige jaren zijn daar de studenten van de tweedegraads
lerarenopleidingen van de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam
bijgekomen. Sinds juni 2016 zijn we officieel aangesloten bij de Opleidingsschool ZAAM
ROCTOP.
Naast het begeleiden van studenten tijdens hun opleiding is het een logische stap om
vervolgens ook de startende docenten te begeleiden tijdens hun eerste jaren als bevoegd
docent. Zeker als je weet dat een groot deel van de startende docenten problemen ervaart
in de eerste jaren van het docentschap. En voor een aanzienlijk deel leiden deze problemen
zelfs tot uitval.
In dit document beschrijven we het inductiearrangement voor de startende docenten op het
st. Nicolaaslyceum voor de eerste drie jaar.

2

Visie

2.1 Visie op het onderwijs van het Nicolaas
Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament voor de toekomst van onze leerlingen: voor
studie, loopbaan en leven. Een fundament van kennis, vaardigheden en houding waardoor
onze leerlingen, ook nadat zij hun diploma hebben gehaald, kunnen blijven leren en groeien.
Op onze school ontwikkelen leerlingen en personeel zich tot sociaal betrokken,
verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen die vol zelfvertrouwen de toekomst
tegemoet gaan.
Het leren en groeien is in onze school niet voorbehouden aan de leerlingen. We streven
ernaar een lerende organisatie te zijn, een leergemeenschap. In onze leergemeenschap
streeft iedereen naar professionele en persoonlijk groei en neemt iedereen de
verantwoordelijkheid voor z’n eigen groei. Voor een uitgebreide beschrijving van onze visie
verwijzen we naar onze visie op onderwijs zoals die in maart 2016 is gepubliceerd (zie bijlage
1).

2.2 De visie van de school en het leren van de starter

Ook de startende docent wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen voor z’n eigen groei.
Het is echter niet mogelijk om die verantwoordelijkheid goed te nemen, als je daarin niet
begeleid wordt. Het gaat erom dat je als starter je weg leert vinden in de leergemeenschap.
In eerste instantie is de begeleiding gericht op het verbeteren van het lesgeven, uiteindelijk
steeds meer gericht op de bijdrage die men kan leveren als vakbekwaam docent aan de
leergemeenschap. Het inductietraject dat een starter hierin volgt zal van algemeen steeds
individueler worden, tot men na drie jaar de eigen professionalisering ter hand kan nemen.
Het uiteindelijke doel van het driejarige inductiearrangement is het begeleiden van
docenten in hun verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en het vergroten van hun
zelfvertrouwen hierin.

2.3 Verwachtingen van de school in de richting van de medewerkers ten aanzien van
professionalisering

•

•

Onze school is een professionele gemeenschap van voortdurend onderzoek en
verbetering. Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen
delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding
om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.” (Verbiest 2008)
Elk personeelslid is zich bewust van de eigen taak en stelt zich tot doel zich van goed
naar beter te ontwikkelen. De bijlage Carrièreperspectief geeft een duidelijk beeld van
de doorgroeimogelijkheden binnen SVOAZ (zie bijlage 2).

•

•

Professionaliseren kan op 3 manieren: leren 1 (leren door doen en de eigen praktijk
verbeteren), leren 2 (leren van en met elkaar in leernetwerken georganiseerd vanuit
onderwerpen en door intervisie rondom persoonlijke groei) en leren 3 (door externe
opleidingen, bronnen/literatuur)
Op het Nicolaas geven we de voorkeur aan professionaliseren vanuit leren 2 omdat op
deze wijze een groep van professionals op systematische wijze de praktijk onderzoekt
om deze, en daarbij ook zichzelf, te verbeteren. Het uiteindelijke doel is gericht op het
verbeteren van het leren van leerlingen.

2.4 Uitgangspunten van het inductiebeleid
De eisen van het ministerie van OCW met betrekking tot inductie-arrangementen zijn
hierin leidend. Het inductietraject duurt drie jaar. De schoolleiding, de starter, de
vaksecties en de schoolopleiders hebben duidelijke afspraken over de doelen en
procedures omtrent begeleiding. Het inductietraject ondersteunt leraren doelgericht
vanuit schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de inductieperiode van
drie jaar wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de starter. In het
inductiebeleid is aandacht voor enculturatie in de school. Het inductiebeleid voorziet in
vakgerichte begeleiding in ondersteuning bij reflectie (intervisie of coaching) en didactischpedagogische ondersteuning. Het kwaliteitsbeleid zorgt voor integratie van het
inductiebeleid in het bredere schoolbeleid.

2.4.1 Maatregelen om de werkdruk te verminderen
Docenten met een eerstejaarsaanstelling in het onderwijs krijgen 20% lesreductie in het
eerste jaar en 10% in het tweede jaar. Daarnaast krijgen eerstejaarsdocenten 15 uur in hun
taakuren voor het bezoeken van themabijeenkomsten voor nieuwe docenten.
Starters hebben in principe in de eerste twee jaar van hun docentschap geen mentoraat.
Docenten die starten bij ons op school, maar wel al ervaring hebben op een andere VOschool, worden één jaar vrijgesteld van het mentoraat.
Daarnaast krijgen starters het eerste jaar zoveel mogelijk een eigen lokaal.

2.4.2 Enculturatie
Onder enculturatie verstaan we het socialisatieproces van de starter binnen de school. Het
st. Nicolaaslyceum heeft een rijke enculturatieprogramma voor starters dat wordt
georganiseerd door de twee scholopleiders, Mirjam Campo en Niels Ypenburg.
De vrijdag voor de start van het schooljaar wordt er een verplichte bijeenkomst gehouden
voor de starters. De verdere invulling van dit zogenaamde inburgeringsprogramma wordt
besproken bij het Begeleidingsprogramma (Hoofdstuk 3).
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Begeleidingsprogramma

3.1 Nieuwe docenten in jaar 1
We organiseren zes plenaire bijeenkomsten voor alle nieuwe docenten. De eerste van deze
bijeenkomsten vindt nog voor de officiële start van het schooljaar plaats (de laatste vrijdag
van de zomervakantie). In deze bijeenkomsten staan vooral praktische zaken centraal.
Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde komen, zijn:
- alle praktische en organisatorische zaken (zie bijlage 3 voor het ABC voor Nieuwe
Docenten);
- de organisatiestructuur;
- de begeleidings- en beoordelingsstructuur van nieuwe docenten;
- de kenmerken van een Nicolaas-leerling en – docent;
- de zogenaamde tafeltjesmiddagen (10-minutengesprekken met ouders en leerlingen);
- de hoogte- en dieptepunten van de beginnen docenten. Bij dit laatste onderwerp proberen
we de docenten door middel van intervisie van elkaar te laten leren.
Daarnaast streven we ernaar voor de herfstvakantie bij iedere nieuwe docent op lesbezoek
te gaan en naar aanleiding van deze les een gesprek te voeren.
Na de herfstvakantie focussen we ons op de nieuwe docenten die wat extra ondersteuning
kunnen gebruiken.
Medio december voeren we een driegesprek met startende docent, leidinggevende en een
van de opleiders. Ter voorbereiding op dit gesprek vullen zowel de leidinggevende als de
sectiebegeleider en de nieuwe docent zelf een evaluatie in. De nieuwe docent bereidt op
basis van deze informatie het driegesprek voor. In dit gesprek bespreken we in ieder geval
de persoonlijke ontwikkelpunten van de nieuwe docent. Na dit driegesprek gaat de docent
samen met de opleider hiermee aan de slag.
Een overzicht van de plenaire bijeenkomsten is te vinden in bijlage 4.

3.2 Docenten in jaar 2 en 3
Voor onze tweede- en derdejaars startende docenten is het programma vergelijkbaar met
de nieuwe docenten. De plenaire bijeenkomsten, die in het eerste jaar vooral praktisch van
aard zijn, krijgen in de jaren daarna de vorm van intervisiebijeenkomsten.
Bij de lesbezoeken maken we nu ook gebruik van het zogenaamde ICALT-instrument (zie
bijalge 5). Hiermee is het mogelijk om de zone van naaste ontwikkeling vast te stellen. De
schoolopleiders helpen de startende docenten hierbij o.a. met Beeldcoaching.

Daarnaast is er de mogelijkheid te kiezen uit een van de volgende professionaliseringstaken
die de school het personeel biedt:
- intercollegiale consultatie;
- intervisiebijeenkomsten;
- een individueel coachingstraject.

3.2 Doelen van ons programma
Het doel van de plenaire bijeenkomsten is om docenten zo snel en comfortabel mogelijk te
laten inburgeren. De individuele gesprekken en lesbezoeken hebben als doel om de docent
op weg te helpen in zijn eigen professionele groei, zowel in de klas als bij de taken buiten de
klas.
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Beoordelingstraject

Voor docenten in het eerste jaar maken we gebruik van zogenaamde Evaluatierubrics die
uitgaat van vijf verschillende rollen van een docent: de rol van uitvoerder, ontwerper,
pedagoog, teamlid en collega en die van professional. Dit instrument is gebaseerd op de
rubrics die ontwikkeld zijn door de VU voor de eerstegraads lerarenopleiding (zie bijlage 6).
Op basis van lesobservaties van leidinggevende, sectiebegeleider en opleider en de door hen
de ingevulde rubrics bepaalt de docent zelf welke ontwikkelpunten prioriteit krijgen. Hij
formuleert zijn POP zoals iedere docent dit ieder jaar met zijn of haar leidinggevende
bespreekt.
In maart maken we gebruik van hetzelfde instrument en worden er opnieuw lesbezoeken
afgelegd door leidinggevende en sectiebegeleider. Nu vindt er op basis van deze uitkomsten
een beoordelingsgesprek plaats. In dit gesprek heeft de opleider geen rol. De opleider
beperkt zich strikt tot het begeleiden van de docent.
Het traject voor de docenten in jaar 2 en 3 is nog in ontwikkeling. In schooljaar 2016-2017
zullen we voor het eerst gebruik maken van de Evaluatierubrics zoals hierboven beschreven.
Na maart zullen we dit instrument evalueren met alle betrokkenen. In deze evaluatie nemen
we mee of dit instrument ook bruikbaar kan zijn voor de begeleiding en uiteindelijke
beoordeling van de docenten in hun tweede en derde jaar.

4.1 Rollen, taken en profielen van de begeleiders nieuwe docenten
Bij de begeleiding van de nieuwe docent zijn de volgende mensen betrokken:
a - de sectie;
De begeleiders vanuit de sectie ontvangen 15 uur om de nieuwe docent te
begeleiden. Vakbegeleiders worden geschoold, in het kader van onze
opleidingsschool.
Deze begeleider ondersteunt de starter op zowel vakinhoudelijk als op pedagogisch
didactisch vlak. De sectiebegeleider zorgt er ook voor dat de starter participeert in
schoolvaknetwerken (PLG’s) als in externe vaknetwerken.
b - de leidinggevende (dit kan een afdelingsleiders of iemand van de schoolleiding zijn,
afhankelijk van het al dan niet vervullen van een mentoraat);
De afdelingsleiders worden voortdurend geschoold in het begeleiden van hun
docenten. Voor de leidinggevenden is het begeleiden en beoordelen van docenten
onderdeel van hun takenpakket.
c – (een van) de schoolopleider(s).

De schoolopleiders krijgen 340 uur voor zowel het begeleiden van startende
docenten als voor het begeleiden van docenten-in-opleiding. Zij zijn VELON
geregistreerd.

4.2 Begeleidingsinstrumenten
Bij de begeleiding zoals hierboven beschreven, wordt gebruik gemaakt van de volgende
instrumenten:
a - 2 lesbezoeken door zowel sectiebegeleider als leidinggevende;
b - minimaal 2 lesbezoeken door de schoolopleider, gevolgd door begeleiding op maat;
c - het driegesprek waarna met de schoolopleider een verder begeleidinsgprogramma op
maat wordt afgesproken;
d - diverse kijkwijzers zoals het Observatieschema (ontwikkeld door de VU) en het eerder
genoemde ICALT-instrument (zie Instrumenten in de bijlage).

4.2.1 Intervisie
Er is een intervisiegroep voor de starters van het eerste jaar als een intervisiegroep
van tweede- en derdejaars. Deze geleide intervisie is gericht op het bespreken van
persoonlijke casuïstiek van de inbrenger. De schoolopleiders zijn getraind in het
begeleiden van intervisie. Deze intervisiebijeenkomsten zijn verplicht.
4.2.2. Coaching
Naast de standaard lesbezoeken en het nabespreken daarvan door de
schoolopleiders, kunnen starters extra coaching krijgen van een gecertificeerde
coach. Die coaching kan gestart worden naar aanleiding van ontwikkelpunten die aan
de orde zijn gekomen tijdens het driegesprek, maar kan ook tussentijds aangevraagd
worden door de starter, dan wel aangeboden door de leidinggevende. Er zijn coaches
beschikbaar voor alle eerste-, tweede- en derdejaars starters in de school.

4.3 Beoordeling
Voor de drie scholen binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ)
bestaat er een document ‘Functioneren en beoordelen’, dat tijdens het
arbeidsvoorwaardengesprek wordt overhandigd (zie bijlage 5). In dit document staat de hele
cyclus van functioneren en beoordelen nauwkeurig beschreven. Daarnaast geeft het
eerdergenoemde document ‘Carrièreperspectief’ van de stichting een beeld van de
doorgroeimogelijkheden. Hierin staat nauwkeurig beschreven hoe je kunt doorgroeien
binnen de school als docent van een LB-functie naar een LC-functie tot een LD-functie.
Voor de beoordeling maken we gebruik van de volgende instrumenten:

a - het oordeel van de leerling;
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de leerling enquête Kwaliteitsscholen. Zie
bijlage 5 voor deze enquête. Deze vragenlijst wordt medio december onder alle
leerlingen uitgezet.
b - het sectieoordeel;
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de hierboven genoemde evaluatierubrics.
c- het oordeel van leidinggevende.
De leidinggevende bezoekt twee keer een les van de docent.
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Communicatie

De schoolopleiders voeren wekelijks overleg. In dit overleg bespreken ze de praktische zaken,
bereiden ze bijeenkomsten voor, maar wordt ook het verloop van de begeleiding van de
verschillende docenten besproken.
De conrector is de leidinggevende van de schoolopleiders. Hij voert vier keer per jaar overleg met de
schoolopleiders.
De stratende docent wordt voorgelicht tijdens zijn arbeidsvoorwaardengesprek over zijn begeleiding
en beoordeling. Voor de start van het schooljaar is er nog een bijeenkomst om alle startende
docenten te informeren over wie/wat en waar bij hun begeleiding betrokken is.
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Kwaliteitsborging

In het eerste overleg van het schooljaar (tussen de schoolopleiders en conrector Personeel)
bespreken we de plannen voor dit jaar. In het laatste overleg evalueren we het schooljaar en zetten
we de grote lijnen uit voor het nieuwe schooljaar.
De schoolopleiders zijn beiden VELON geregistreerd lerarenopleider. Niels Ypenburg is gecertificeerd
beeldcoacher en Mirjam Campo hoopt dat in juni 2018 te zijn. Daarnaast is er zeven keer per jaar
overleg met de schoolopleiders van de andere scholen binnen onze opleidingsschool (ZAAM, ROCTOP).
Voor verdere nascholing bezoeken we regelmatig de scholingsdagen georganiseerd door de VU.
Sectiebegeleiders bespreken hun rol als begeleider met hun leidinggevende tijdens het jaarlijks
functioneringsgesprek.
Met alle vertrekkende collega’s wordt een exitgesprek gevoerd, zo ook met de starters. Hun
begeleiding is expliciet onderdeel van dit gesprek.

Bijlagen
Bijlage 1 Visiedocument
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Inleiding

Om het werken bij de SVOAZ aantrekkelijk te houden geven we nieuwe collega’s een duidelijk beeld
van hun carrièreperspectief. Daartoe zijn de mogelijkheden tot promotie bij goed functioneren
beschreven en onder welke voorwaarden die kunnen plaatsvinden. Deze mogelijkheden zien er voor
tweedegraads docenten anders uit dan voor docenten met een eerstegraads bevoegdheid. Voor alle
interne carrièrestappen geldt dat de docent deelneemt aan een interne sollicitatieprocedure.
De betaalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het
carrièreperspectief. De met de bonden afgesproken verhouding LB, LC, LD functies (Fons Vitae: 10%,
28%, 62%, Nicolaas: 10%, 30%, 60%, Ignatius: 5%, 30%, 65%) willen we zo goed mogelijk benaderen.
Daartoe zullen we jaarlijks nagaan of er vacatures zijn in de LC of LD categorie. Ook willen we de
kwaliteit van de verschillende functionarissen niet uit het oog verliezen. Om dit te bewaken
beschrijven we uiterlijk in het voorjaar van 2015 een sollicitatieprocedure die voor alle promoties
uitgevoerd wordt op het moment dat er ruimte is in een of meerdere functiecategorieën. Daarnaast
worden externe vacatures in principe uitgezet in LB.
Aangezien het hierna beschreven carrièreperspectief per 1 augustus 2012 wordt ingevoerd en in zich
heeft dat een docent twee minimaal voldoende beoordelingen moet hebben behaald alvorens te
kunnen doorgroeien in een hogere schaal, is voor de al aan de scholen verbonden docenten een
overgangsregeling opgesteld.

Carrièrestap van LB naar LC

Om de carrièrestap te kunnen maken van LB naar LC moet een docent kunnen aantonen dat hij:
-

In het bezit is van een bevoegdheid;
zijn loyaliteit heeft getoond en toont aan het schoolbeleid;
minimaal voldoende beoordeling(en) heeft op grond van zowel de LB- als de LC-functiebeschrijving;
zich aantoonbaar heeft ingezet ten behoeve van de uitvoering op sectieniveau van het schoolplan;
kan aantonen dat hij de ontwikkelingen op zijn vakgebied goed heeft bijgehouden.

Carrièrestap van LC naar LD

Om de carrièrestap te kunnen maken van LC naar LD moet een docent kunnen aantonen dat hij:
-

In het bezit is van een eerstegraads bevoegdheid;
zijn loyaliteit heeft getoond en toont aan het schoolbeleid;
minimaal voldoende beoordeling(en) heeft op grond van zowel de LC- als de LD-functiebeschrijving;
voorbeeldgedrag toont in pedagogisch en didactisch handelen;
zich aantoonbaar heeft ingezet ten behoeve van de uitvoering op schoolniveau van het schoolplan
kan aantonen dat hij de ontwikkelingen op zijn vakgebied goed heeft bijgehouden.

Carrièreperspectief 1e graads docent
Voor bevoegde eerstegraads docenten zetten we het volgende perspectief neer.

Startende eerstegraads docent

Als een docent net van de opleiding komt start hij in LB1 (met 20% vrijstelling van zijn lesgevende
taak (CAO)) en heeft hij bij goed functioneren na drie jaar zicht op een benoeming in LC. Concreet
betekent dit, dat de docent tijdens het eerste jaar wordt beoordeeld met als doel: benoemen voor
onbepaalde tijd. Deze beoordeling moet minimaal voldoende zijn. De beoordeling geschiedt op
grond van de LB-functiebeschrijving. In het derde jaar wordt de docent nogmaals beoordeeld. Als de
docent in aanmerking wil komen voor een LC-functie, dan vindt deze beoordeling plaats op grond
van zowel de LB- als de LC-functiebeschrijving. Als de beoordeling minimaal voldoende is en de
docent ook voldoet aan de overige voorwaarden voor een carrièrestap van LB naar LC, kan de docent
worden benoemd in LC.
Eenmaal benoemd in LC is het vooruitzicht voor een goed presterende docent dat hij na twee
beoordelingen op grond van de LD-functiebeschrijving (naast de beoordeling op LC-niveau), beide
met minimaal een voldoende als uitkomst, kan doorgroeien naar LD. De docent dient zelf aan te
geven dat hij ook op LD-niveau beoordeeld wil worden.
Als beide beoordelingen minimaal voldoende zijn en de docent ook voldoet aan de overige
voorwaarden voor een carrièrestap van LC naar LD, kan de docent benoemd worden in LD.

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

1

2474
2535
2612
2689
2767
2863
2975
3103
3248
3408
3587
3784

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

2495
2609
2746
2882
3018
3170
3338
3521
3720
3936
4166
4413

Alle genoemde bedragen zijn op basis van bijlage 9 van de cao VO 2014/2015

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

2500
2648
2821
2995
3168
3363
3580
3823
4087
4376
4687
5022

Ervaren eerstegraads docent
Een ervaren eerstegraads docent die wordt aangesteld doorloopt mogelijk een ander traject. Dat
traject wordt als volgt bepaald.
De docent wordt ingeschaald conform zijn vorige betrekking. Als dat in schaal LB is, trede 3 of hoger,
dan wordt de docent in het eerste jaar beoordeeld op grond van de LB- en LC-functiebeschrijving,
met als doel: benoemen voor onbepaalde tijd (afhankelijk van de beoordeling zal deze benoeming
plaatsvinden in LB of LC).
Als de beoordeling minimaal voldoende is en de docent ook voldoet aan de overige voorwaarden
voor een carrièrestap van LB naar LC, kan de docent benoemd worden in LC.
Daarna volgt de docent verder het carrièrepatroon van de startende eerstegrader.

Als de ervaren docent bij binnenkomst direct wordt ingeschaald in LC, dan wordt de docent in het
eerste jaar beoordeeld op grond van de LC-functiebeschrijving met als doel: benoemen in LC voor
onbepaalde tijd. Vindt die benoeming plaats in LC trede 7 of lager, dan volgt de docent daarna het
carrièrepatroon van de startende eerstegrader. Wordt hij benoemd in een hogere trede dan kan er
voor gekozen worden om te versnellen.
Tot slot kan het voorkomen dat een ervaren eerstegraads docent als LD docent wordt aangenomen.

Carrièreperspectief 2e graads docent
Voor bevoegde tweedegraads docenten zetten we het volgende perspectief neer.

Startende tweedegraads docent
Als een docent net van de opleiding komt start hij in LB1 (met 20% vrijstelling van zijn lesgevende
taak (CAO)) en wordt het eerste jaar beoordeeld met als doel : benoemen voor onbepaalde tijd.
Vervolgens heeft hij bij goed functioneren na twee minimaal voldoende beoordelingen zicht op een
benoeming in LC. Concreet betekent dit dat een goed presterende docent na twee beoordelingen op
grond van de LC-functiebeschrijving (naast de beoordeling op LB-niveau), beide met minimaal een
voldoende als uitkomst, kan doorgroeien naar LC. De docent dient zelf aan te geven dat hij ook op
LC-niveau beoordeeld wil worden. Als de beoordelingen minimaal voldoende zijn en de docent ook
voldoet aan de overige voorwaarden voor een carrièrestap van LB naar LC, kan de docent benoemd
worden in LC.
Eenmaal benoemd in LC en onder voorwaarde dat de docent de eerstegraads bevoegdheid behaalt,
is het vooruitzicht voor een goed presterende docent dat hij na twee beoordelingen op grond van de
LD-functiebeschrijving (naast de beoordeling op LC-niveau), beide met minimaal een voldoende als
uitkomst, kan doorgroeien naar LD. De docent dient zelf aan te geven dat hij ook op LD-niveau
beoordeeld wil worden.
Als beide beoordelingen minimaal voldoende zijn en de docent ook voldoet aan de overige
voorwaarden voor een carrièrestap van LC naar LD, kan de docent benoemd worden in LD.

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

2474
2535
2612
2689
2767
2863
2975
3103
3248
3408
3587
3784

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

2495
2609
2746
2882
3018
3170
3338
3521
3720
3936
4166
4413

Ervaren tweedegraads docent
2

Alle genoemde bedragen zijn op basis van bijlage 9 van de cao VO 2014/2015

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

2500
2648
2821
2995
3168
3363
3580
3823
4087
4376
4687
5022

Een ervaren tweedegraads docent die wordt aangesteld doorloopt mogelijk een ander traject. Dat
traject wordt als volgt bepaald.
De docent wordt ingeschaald conform zijn vorige betrekking. Als dat in schaal LB is, trede 6 of hoger,
dan heeft hij bij goed functioneren na drie jaar zicht op een benoeming in LC. Concreet betekent dit
dat hij in het eerste jaar wordt beoordeeld op grond van de LB functiebeschrijving, met als doel:
benoemen voor onbepaalde tijd. In het derde jaar wordt de docent nogmaals beoordeeld. Als de
docent in aanmerking wil komen voor een LC-functie, dan vindt deze beoordeling plaats op grond
van zowel de LB- als de LC-functiebeschrijving.
Als beide beoordelingen minimaal voldoende zijn en de docent ook voldoet aan de overige
voorwaarden voor een carrièrestap van LB naar LC, kan de docent benoemd worden in LC.
Daarna volgt de docent verder het carrièrepatroon van de startende tweedegrader.

Overgangsregeling

Om de overgang van de oude manier van werken goed te laten aansluiten op de nieuwe manier van
werken, voeren we voorlopig nog sollicitatierondes uit volgens een methode die zowel aansluit op dit
carrièreperspectief als recht doet aan docenten die zich niet op die wijze hebben kunnen
voorbereiden.

Bijlage 3

ABC voor nieuw personeel
Schooljaar 2016-2017
Absenten
Absentiecoördinatrice
Administratie
Afdelingsleiders

Audiovisuele apparatuur
APV
Beamer + laptops
Bedrijfsarts
Cijfers

Computers (personeel)

Conciërges

Conrectoren
Decaan
E-mail
EHBO + BHV
Excursies
Gele kaart

Elke les absenten in Magister aanvinken via <Les
afsluiten>. Ongeoorloofd absenten worden de volgende
dag opgehaald voor gesprek door absentiecoördinator.
Desiree Martina, zit in de Gele Kamer (111)
Franny Dijst (o.a. leerlingenadministratie, algemene info)
en Shirley Tedjai (oa financiën). Kamer 006.
Eerste aanspreekpunten voor vragen mbt de jaarlaag.
Meldpunt voor leerlingen bij problemen.
Brugklas: Renske Dahlhaus (113)
2e klassen: Andrea van As (113)
3, 4 en 5 havo: Roderik Francken en Sara Tieben (202)
3 en 4 vwo: Bart Lucassen (306)
5 en 6 vwo: Dick Adriaanse (306)
Ieder lokaal heeft een digibord waarmee je ook dvd’s af
kunt spelen.
Algemene Personeels Vergadering. Aanwezigheid van
ieder verwacht. Zie jaarkalender.
Mobiele beamer en laptops zijn te reserveren via de
outlook agenda
Via secretariaat.
Cijfers worden gegeven op 1 decimaal. Direct invoeren in
Magister (zie: Magister). Op de eerste rapport (begin
februari) verschijnt het onafgeronde gemiddelde; voor het
eindrapport wordt het cijfer (voortschrijdend gemiddelde)
afgerond op een geheel cijfer.
In principe krijgt ieder personeelslid een laptop en staan
er op diverse plekken in de school printers. In de
mediatheek zijn computers aanwezig waar iedereen op
mag werken (leerlingen en personeel).
Hassan Baktit en Robert Pellencau.
Receptiemedewerkers: Renie Smith, Daniëlle Truideman.
Zij beheren ook de kantoorvoorraad (oa proefwerkpapier,
ook te vinden in personeelskamer).
Verantwoordelijk voor personeel en afdelingsbeleid:
Ruben Schrama (bovenbouw en personeel), Madeleine
Lodeweges (onderbouw en plaatsvervangend rector).
Hester Blok (kamer 0.06). Voor alle vragen over het LOBtraject (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding),
keuzebegeleiding leerlingen.
Regelmatig lezen. Veel mededelingen komen via de email. Je adres is voorletterachternaam@nicolaas.nl.
Via de receptie.
Zie jaarrooster voor data excursies van leerlingen. Let op
roosterwijzigingen in die weken.
Zie: uitsturen/verwijderen

GG
Inhaaltoetsen

Jaarkalender
Kopiëren

KWT-uur

(te)Laatkomers
Lokalen

Magister

Mededelingenbord
Medezeggenschapsraad (MR)

Mediatheek

Mentor
Meubilair (kapot of
ontbrekend)

Het Grote Gebeuren. Jaarlijks open podium rond
Sinterklaas. Vrijwel geheel georganiseerd door leerlingen.
Leerlingen die met goede reden een toets (proefwerk)
hebben gemist, halen die in tijdens het
proefwerkinhaaluur (PWI).
SO’s, werkstukken, practica, presentaties etc zelf met
leerling afspreken.
Gemiste schoolexamens kunnen alleen worden ingehaald
op de officiële SE-inhaalmomenten per jaar.
Op sharepoint/bibliotheek. Zaken uit de jaarkalender
worden voor iedereen bekend verondersteld en niet altijd
apart aangekondigd.
Grote kopieeropdrachten afgeven bij de conciërges.
Kleine klussen zelf doen op de kopieerapparaten op de
eerste of 4e verdieping (trappenhuis en mediatheek). Je
kunt ook mailen naar het kopieerapparaat. Per sectie is
een code beschikbaar.
Zowel voor de OB (dinsdag) als BB (woensdag) is er een
KWT-uur (keuzewerktijd). Tijdens dit uur kiezen de
leerlingen zelf het vak. Je kan worden ingedeeld voor de
begeleiding van deze uren.
Laatkomers halen een briefje bij de conciërge. Met briefje
toelaten in de les. Zonder briefje niet.
Na elke les:
- netjes achterlaten
- deur op slot bij verlaten lokaal
Na de laatste les van de dag:
- stoelen op de tafels
- ramen dicht
- deur op slot
Voor de computerlokalen geldt ook steeds:
- computers uit
-muizen en toetsenborden onder beeldschermen
Cijferregistratie, leerlingvolgsysteem en ELO. Tevens info
over medewerkers. Toegang via de docentencomputers
(inloggen zoals bij e-mail) of thuis via
https://nicolaas.swp.nl Is ook voor leerlingen (en hun
ouders) toegankelijk.
Magneetbord in de personeelskamer.
Onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en
functioneren van de school. Acht leden: 2 ouders, 2
leerlingen, 4 personeelsleden. Verslag van vergaderingen
in Sintels.
Beheerd door: Josee de Vlieger (donderdag en vrijdag
Renie Smith). Werkruimte, computers, documentatie.
Geen lessen geven in de mediatheek, kleine groepjes
leerlingen met een opdracht zijn welkom, na overleg met
de beheerders.
Eerste aanspreekpunt voor vragen over een leerling of
over de klas. Overzicht via de afdelingsleiders.
Via mail (vermeld lokaal) melden bij Danielle Dobbelaar.

Monitor

Nicolaasdag
Pauze (surveillance)
Personeelsgids/-=gids voor de
medewerkers
Personeelskamer
Postvakjes
PTA

PTD
PWS

Rapportvergadering

Roostermaker/roosterwijziging

RTTI

Salarisadministratie
Semester
Sintels
Schoolmaatschappelijk
werkster
Schoolpedagoge
Schoolregels

Beeldscherm met roosterwijzigingen, vervangingen en
afwezige collega’s. Dagelijks bekijken (beneden in de hal,
in de personeelskamer, in de kantine en op de derde
verdieping)
Feestdag in het kader van Sint Nicolaas. Programma op
school voor onderbouw en bejaardenbezoek door de
bovenbouw. Afgesloten met het GG.
Twee surveillanten per pauze. Zie rooster (ook op de
monitor).
Uitgebreid boekwerk met procedures, gepubliceerd op
sites/office365. Belangrijk om te lezen en te bewaren.
Niet voor leerlingen.
In de gang naast de personeelskamer.
Programma voor Toetsing en Afsluiting. Omschrijving en
weging van de leerstof en toetsing in de bovenbouw.
Wijzigen in overleg met coördinator. Te vinden op de
website achter de inlog.
Programma voor Toetsing en Doorstroming. Omschrijving
en weging van de leerstof en toetsing in de onderbouw en
bovenbouw.
Profielwerkstuk. Groot onderzoek dat alle
examenkandidaten moeten doen. In je takenpakket kan
begeleiding van een PWS zijn opgenomen. Uitgebreide
informatie in de PWS-gids op de website.
2 keer per jaar. Bespreking van vorderingen, per klas olv.
mentor en coördinator. Zie jaarrooster voor data. Meestal
met 45-minuten rooster. Begin november vinden
daarnaast leerlingenbesprekingen plaats.
Het bureau roosterzaken wordt gerund door Rolina
Eikelenboom en Jacintha Gerritsen (005).
Verzoeken tot wijzigingen moeten via je leidinggevende
en worden na akkoord van je leidinggevende
doorgegeven aan de roostermaker.
Actuele wijzigingen op de site en op de monitor. Elke dag
een paar keer kijken!
Didactische methodiek om de vier te onderscheiden
cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. R=
reproductie, T1=toepassing niveau 1, T2=toepassing
niveau 2, I=inzicht. RTTI wordt zowel gebruikt voor het
maken van toetsen als voor het inrichten van
lesactiviteiten.
Dyade, via onze personeelsadministratie (007).
Het jaar is verdeeld in twee semesters. Bij de start van het
tweede semester wijzigt het rooster.
Wekelijks mededelingenblad, toegestuurd via mail. Kopij
bij Rob de Vries (rdevries@nicolaas.nl). Belangrijk om
goed te lezen!
Myrna Vermeer. Verwijzing iom zorgcoördinator.
Astrid Boon. Contact leerlingen via zorgcoördinator.
Zie personeelsgids. De belangrijkste regels zijn: in gangen
en lokalen niet eten of drinken, geen jassen of petten. In

Sponsorloop
Sportdag
Surveillance toetsweek

Tafeltjesmiddag

TOA
Toetsweek
TTO
Uitsturen/verwijderen

Verlof
Werkmiddag
Vertrouwenspersoon (interne
contact personen, ICP)
Vervangingsuren/invaluren
(inv)

Website
Ziekmelding

Zorg advies team (ZAT)

de lokalen: geen kauwgom, geen mobieltjes.
Rond Pasen vindt de sponsorloop plaats. We zamelen geld
in voor de stichting Edukans. De sponsorloop is verplicht
voor de onderbouw.
In het jaarrooster staan verschillende sportevenementen.
Houd op die dagen rekening met lesuitval.
Surveillancerooster wordt steeds uitgedeeld in de week
voor de toetsweek. Je kunt in alle klassen en vakken
worden ingezet. Lees de instructies in de map met toetsen
goed. Belangrijk: jassen en tassen van leerlingen moeten
voor in de klas onder het bord.
2x per jaar kunnen ouders 7-minuten-gesprekken
aanvragen met docenten nav studieresultaten van zoon of
dochter. Vooral in de bovenbouw zijn leerlingen zelf
hierbij vaak aanwezig. Rooster via magister.
Technisch Onderwijs Assistent: Gerrit Smienk (bi),
Valentina Bajovic (na), Bert van Schaaijk (ku), Mark
Prummel (sk).
Zie jaarkalender. Verschillende toetsdagen en weken voor
OB en BB apart. Geen leertoetsen geven in de week voor
de toetsweek.
Tweetalig onderwijs (Nederlands-Engels) bij een aantal
vakken in twee brugklassen, twee 2e klassen en twee 3e
klassen. Coördinator: Jenny de Boer
Leerlingen melden zich bij Desiree Martina in de gele
kamer en vullen het uitstuurformulier (“gele kaart”) in. Zij
melden zich daarmee na de les bij de docent. Gesprek of
maatregel volgen. Formulier in het postvakje van Desiree
Martina inleveren. Alleen gebruiken als maatregel bij
ernstig lesverstorend gedrag!
Zorg-, studie- en ander verlof aanvragen bij
leidinggevende via het formulier op het secretariaat (007).
Elke dinsdagmiddag. Ingeroosterd afdelingsoverleg,
sectie-overleg, verschillende commissies. Zie jaarkalender.
Grace Keijner en Joy Pultoo. Aanspreekpunt voor
leerlingen en personeel bij discriminatie, geweld en
(seksuele) intimidatie.
Uur in je rooster (aangegeven met inv), waarop je op
school aanwezig bent. Je kunt dan worden ingezet om
een les uit de onderbouw over te nemen bij afwezigheid
van een collega. Zie monitor. Mogelijk ingevuld door
medewerker huiswerkklas.
www.nicolaas.nl. Voor het nieuws en de verslagen van
activiteiten van leerlingen.
Bij ziekte bel je tussen 7.00 en 7.30 uur het bureau
roosterzaken: 06-82007986. Vervolgens bel je voor 12.00
uur je leidinggevende. (Zie procedure in gids voor de
medewerker).
Overlegorgaan voor de coördinatie van de hulp en
eventuele verwijzing van leerlingen met complexe
problematiek. Leerlingen worden via de mentor en
afdelingsleider aangemeld (zie ondersteuningswijzer).

Bijlage 4 Jaarplanning Begeleidingsprogramma 2016-2017

Docenten in jaar 1

1

Datum

Onderwerpen

26 augustus

Kennismaking
Praktische zaken

2

6 september

Eerste ervaringen uitwisselen
Jaarkalender

3

4 oktober

schoolcultuur
Intervisie volgens het Geheim
van de Smid-methode

4

8 november

Tafeltjesmiddagen
(oudergesprekken)
Begeleidings-en
beoordelingstraject
(voorbereiding driegesprek)

5

13 december

Intervisie
Ervaringen driegesprek

6

31 januari

Intervisie

Docenten in jaar 2 en 3
Datum

Onderwerpen

1

27 september

ICALT-instrument

2

20 december

Expliciteren van leer- en
lesdoelen

3

maart 2017

Differentiatie volgens Hele
Taak Eerst

Bijlage 5 Regeling Functioneren en beoordelen OP

FONS VITAE LYCEUM
ST. IGNATIUSGYMNASIUM
ST. NICOLAASLYCEUM

1. Inleiding
De gesprekkencyclus OP van de SVOAZ is driejarig en bestaat uit minimaal drie gesprekken:
twee functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek.
Eén van de doelen van de gesprekkencyclus is het stimuleren en verbeteren van het functioneren van de
medewerkers. Gedurende de driejarige cyclus wordt de medewerker de mogelijkheid geboden het
functioneren (en daardoor de uiteindelijke beoordeling) te verbeteren. Om die reden kan de
eindbeoordeling dan ook geen verrassing zijn.
Voor zowel de functioneringsgesprekken als het beoordelingsgesprek zijn procedures opgesteld.
Voor de onderscheidende functiegroepen binnen de SVOAZ zijn separate regelingen opgesteld.
Dit betekent dat er regelingen zijn voor het onderwijzend personeel (OP), het onderwijs
ondersteunend personeel (OOP) en voor leden van het management team (MT) en schoolleiding (SL).
Alleen voor docenten die voor het eerste jaar werkzaam zijn binnen de SVOAZ geldt deze regeling niet.
Voor hen geldt een eigen gespreksregeling.
Deze regeling is vastgesteld op 27 juni 2012

2. Regeling functioneren en
beoordelen OP
Inleiding

Deze regeling is van toepassing op alle docenten binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs
Amsterdam-Zuid (SVOAZ) behalve op docenten die voor het eerste jaar in de Stichting werkzaam zijn.

Het doel van functioneringsgesprekken en beoordelen

2.1
Functioneringsgesprekken
Het doel van het functioneringsgesprek is het reflecteren van de docent op zijn eigen functioneren,
het stimuleren en bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de docent. Anderzijds gaan de
gesprekspartners met elkaar na hoe de belangen van de docent en de organisatie (nog) beter gediend
kunnen worden.
2.2
Beoordelen algemeen
Bij een beoordeling wordt bekeken in hoeverre het handelen van de docent in overeenstemming is
met de doelstellingen van de school en met de afspraken die met de docent zijn gemaakt.
2.3
Beoordelen bij de Stichting VO Amsterdam Zuid
De scholen van de Stichting VO Amsterdam Zuid hebben de volgende doelen met de
beoordelingsprocedure:

Het stimuleren en verbeteren van het functioneren van docenten door het uitspreken van
een waardering over onderdelen van het werk en over het totaal;

Het uitspreken van een oordeel over de behaalde resultaten en de wijze waarop de resultaten
zijn behaald;

Het voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt tussen leidinggevende en docent.
Het effect van beoordelen is tweeledig:

Op de individuele docent: een beoordeling werkt inspirerend en leidt tot een continue
ontwikkeling van de docent;

Op de school: door beoordelen van docenten ontstaat het zicht op het totaal aan kwaliteiten
in de school en kan gericht gewerkt worden aan continue kwaliteitsverbetering zoals in het
Schoolplan is verwoord.

Gevolgen van functioneringsgesprekken en beoordeling

3.1
Functioneringsgesprekken
In het gesprek worden afspraken gemaakt welke inzet geleverd moet worden. Ook worden afspraken
gemaakt over gewenste ontwikkeling van de docent en de ondersteuning die de docent hierbij
wenst/krijgt vanuit de organisatie. Opbrengst van het functioneringsgesprek is het persoonlijk plan,
een formulier waarin ontwikkelpunten worden vastgesteld waarin zowel de docent als de
leidinggevende zich kunnen vinden.
3.2
Beoordelen
Beoordelen is een proces dat start bij het eerste functioneringsgesprek in de gesprekscyclus
functioneren en beoordelen en eindigt met een beoordelingsgesprek. In dit beoordelingsgesprek
wordt op basis van de beoordelingsmethodiek (zie 4) een uitspraak gedaan over het functioneren van
de docent en de resultaten daarvan.
Beoordelingsgesprekken kunnen (rechtspositionele) consequenties hebben.
Daarbij kan worden gedacht aan:

Ontwikkelingstraject (bijvoorbeeld coaching, supervisie);

Loopbaanonderzoek,-begeleiding;

Het al of niet toekennen van studiefaciliteiten;

Het al of niet toekennen van een jaarlijkse periodiek;

Het al of niet toekennen van een extra periodiek;

Het al of niet toekennen van (eenmalige) gratificaties en toelagen;

Het al of niet toekennen van specifieke taken of vervanging door andere taken;




Outplacement;
Ontslag.

Methodiek

4.1
Functioneringsgesprek
Bij zowel het functioneringsgesprek als het beoordelingsgesprek vormen de drie onderdelen ‘functie
en taakvervulling’, ‘gedrag’ en ‘kennis’ de basis. Deze drie elementen staan ook centraal in het
Persoonlijk Plan. Bij het functioneringsgesprek wordt niet gescoord op deze onderdelen, bij het
beoordelingsgesprek wel. Voor een verdere uitwerking van deze drie onderdelen: zie hieronder.
4.2
Beoordeling
Bij het eerste functioneringsgesprek is een Persoonlijk Plan gemaakt dat bestaat uit drie onderdelen:
•
Functie en taakvervulling; welke bijdrage heeft de medewerker geleverd uit hoofde van diens
functie en taak/taken aan de realisering van het schoolplan in het beoordelingstijdvak. De functie is
omschreven in de functiebeschrijving, over aanvullende taak/taken worden aan het begin van elk
schooljaar afspraken met de docent gemaakt (bijlage B).
•
Gedrag; welk gedrag is getoond in het beoordelingstijdvak en draagt bij aan het vervullen van
de functie en taak/taken. Dit gedrag is beschreven in de door de Stichting vastgestelde competenties
van docenten (zie bijlage A)
•
Kennis; welke taken horen bij de functie/rol en welke kennis is daartoe benodigd
(zie bijlage b).
Bij elk of een aantal van deze onderdelen worden afspraken gemaakt die in het beoordelingstijdvak
dienen te worden gerealiseerd en die bij de afronding van dit tijdvak worden beoordeeld.
4.3
Eindbeoordeling
Bij de eindbeoordeling gaat het om het totaal van de beoordeling van de afspraken die gemaakt zijn bij
de bovengenoemde drie onderdelen en die in samenhang met elkaar worden beoordeeld.

Frequentie

Elke docent heeft jaarlijks één gesprek: na twee functioneringsgesprekken volgt in het derde jaar van
de cyclus een beoordelingsgesprek.
Er vindt minimaal eens per drie jaar een beoordeling plaats. De direct leidinggevende kan besluiten
om die frequentie van de beoordelingen op te voeren, als de situatie daartoe aanleiding geeft. Er zal
dan overleg plaatsvinden tussen de rector en de beoordelaar om afspraken te maken over de
frequentie en de eventuele inzet van instrumenten. De docent wordt hiervan schriftelijk in kennis
gesteld.

Gesprekscyclus functioneren en beoordelen

De gesprekscyclus duurt drie jaar en bestaat uit minimaal drie gesprekken: twee
functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek. De duur van de gesprekscyclus valt samen met
het beoordelingstijdvak. In dit tijdvak vindt de voorbereiding van de beoordeling plaats. Zo nodig
kunnen naar behoefte tussentijds voortgangsgesprekken worden afgesproken. Het initiatief hiertoe
kan komen van de docent of van de leidinggevende.
Eén van de doelen van beoordeling is het stimuleren en verbeteren van het functioneren van
docenten (zie 2.3). In het beoordelingstijdvak wordt de docent de mogelijkheid geboden het
functioneren (en daardoor de uiteindelijke beoordeling) te verbeteren. Om die reden kan de
eindbeoordeling dan ook geen verrassing zijn. In het tweede functioneringsgesprek wordt een oordeel
overgebracht. Dat wil zeggen dat als de functievervulling na dat gesprek niet meer zal wijzigen de
eindbeoordeling gelijk zal zijn aan die van het tussentijdse oordeel. Het doel hiervan is tweeledig.
Enerzijds is het een stimulans bij goed functioneren om het niveau stabiel te houden. Anderzijds (ook
en vooral bij minder goed functioneren) weet de docent hoe de beoordelaar denkt over zijn/haar
functioneren en wat hem/haar te doen staat om dat te ontwikkelen.
Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt (zie bijlage C), ook van eventuele
voortgangsgesprekken (zie 9).

Schaal (alleen voor beoordelingsgesprekken)

Alle afspraken die in het Persoonlijk Plan zijn gemaakt bij de drie onderdelen ‘functie- en
taakvervulling’, ‘gedrag’ en ‘kennis’ worden beoordeeld door middel van de volgende meetschaal:
o onvoldoende
o behoeft verbetering
o voldoende
o goed
Er wordt per score een toelichting gegeven.

Het eindoordeel wordt weergegeven in dezelfde schaal:
o onvoldoende
o behoeft verbetering
o voldoende
o goed

Bronnen/instrumenten

In de regeling functioneren en beoordelen zijn de volgende instrumenten ingezet om de drie
onderdelen ‘functie- en taakvervulling’, ‘gedrag’ en ‘kennis’ te kunnen meten:
Afspraken in Persoonlijk Plan (zie bijlage E);
Leerling-enquêtes (eens per twee jaar) (zie bijlage E);
Medewerkerenquêtes (zie bijlage E);
Lesobservatie door leidinggevende(voorafgaand aan elk functioneringsgesprek);
Evaluatieverslag over functioneren bij grote taken (> 100 uur);
Verslagen van functioneringsgesprekken.

Procedure

9.1
Algemeen
De uitnodiging voor elk gesprek wordt uiterlijk twee werkweken van tevoren per e-mail verstuurd.
Voor alle gesprekken geldt dat de afgesproken instrumenten gebruikt zullen worden en dat de
informatie uiterlijk 5 werkdagen voor het gesprek beschikbaar zal zijn.

9.2
Functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek is een dialoog tussen de docent en zijn leidinggevende. Het gesprek heeft
met name een ondersteunend/coachend karakter. Zwaartepunt van het gesprek ligt bij het hoe en wat
(functie- en taakvervulling, gedrag en kennis): doet de docent de goede dingen en doet hij deze op de
juiste manier?
Van het gesprek wordt een verslagformulier ingevuld door de direct leidinggevende.
Tijdens het tweede functioneringsgesprek wordt de voortgang van de ontwikkelpunten besproken en
worden eventuele bijstellingen in de ontwikkelpunten opgenomen in het verslagformulier.
Het verslagformulier wordt door beide gesprekspartners ondertekend. De medewerker ontvangt een
kopie van het getekende verslagformulier. Dit document wordt bewaard in het personeelsdossier.
9.3
Beoordelingsgesprek
Tijdens het beoordelingsgesprek kan de medewerker zijn mening over de bevindingen kenbaar maken;
deze mening wordt toegevoegd aan het beoordelingsverslag. Dit kan aanleiding zijn tot het wijzigen
van de beoordeling. Van het beoordelingsgesprek wordt een beoordelingsformulier ingevuld door de
beoordelaar. Deze wordt gedateerd en door beide gesprekspartners getekend. De medewerker
ontvangt een kopie van het getekende beoordelingsformulier. De verslagen worden bewaard in het
personeelsdossier.
Ter voorbereiding van het beoordelingsgesprek vult de beoordelaar het beoordelingsformulier in (zie
bijlage D).
Tijdens het beoordelingsgesprek
•
De beoordelaar overhandigt het ingevulde beoordelingsformulier aan het begin van het
gesprek en licht dit toe;

•
•
•

Dit beoordelingsformulier wordt door beide gesprekspartners ondertekend en in het dossier
opgeborgen;
Ook de gebruikte instrumenten worden in het dossier opgeborgen;
Zo nodig wordt een voortgangsgesprek afgesproken.

Actoren en bezwaar (alleen voor beoordelingsgesprekken)

In principe is de formele gesprekspartner/beoordelaar de direct leidinggevende. In
uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden en wordt een andere leidinggevende binnen de
onderwijsinstelling de beoordelende instantie. Als de medewerker bezwaar heeft tegen de
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beoordeling dan kan hij binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij de rector . Als de rector
het geheel of gedeeltelijk eens is met de bezwaren dan wijzigt hij de beoordeling dienovereenkomstig
en stelt de gewijzigde beoordeling vast. De rector deelt aan de medewerker mee aan welke bezwaren
hij wel en welke niet is tegemoetgekomen. Indien de medewerker zijn bezwaren geheel of gedeeltelijk
handhaaft, verwijst de rector de medewerker naar de algemene klachtencommissie van de St. VO
Amsterdam-Zuid. De klachtencommissie beslist binnen de termijn zoals gesteld in het reglement van
de algemene klachtencommissie SVOAZ en stuurt de beslissing in afschrift aan de medewerker, de
beoordelaar en de rector van de school waar de medewerker werkzaam is, of de grootste aanstelling
heeft. Deze beslissing wordt bewaard in het personeelsdossier.

Privacy

Met inachtneming van de voorschriften in de Wet bescherming persoonsgegevens en het binnen
SVOAZ geldende Privacyreglement zal het bevoegd gezag gegevens met betrekking tot de persoon van
de benoemde met zorg behandelen.

Afwezigheidprocedure

Indien het gesprek niet kan plaatsvinden door bijvoorbeeld: ziekte /verloven, worden er met het
betrokken personeelslid duidelijke afspraken gemaakt over een nieuwe datum. Dit wordt (behoudens
klaarblijkelijke overmacht) minimaal twee weken voor het geplande gesprek besproken en schriftelijk
vastgelegd. De medewerker ontvangt schriftelijke bevestiging van hetgeen afgesproken is.

Niet voorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Begripsbepaling
•
•
•
•
•
•
•
•
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Deze regeling verstaat onder:
Bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs
Amsterdam Zuid;
Docent: een persoon in dienst van het bevoegd gezag;
Beoordelaar: de door het bevoegd gezag aangewezen functionaris, die de beoordeling
opmaakt en vervolgens het beoordelingsgesprek voert met de docent;
Functie: het geheel van werkzaamheden waarmee de docent gedurende het
beoordelingstijdvak feitelijk was belast;
Functievervulling: het geheel van werkzaamheden waarop de docent zijn/haar functie heeft
vervuld inclusief zijn/haar gedragingen in verband met de uitoefening van de functie;
Functioneringsgesprek: gesprek tussen de docent en de leidinggevende aan de hand van het
persoonlijk plan van de docent;
Functioneringsformulier: het in de school geldend standaard formulier waarop de gemaakte
afspraken omtrent de ontwikkelpunten vermeld zijn (bijlage C).
Beoordelingsgesprek: gesprek tussen de docent en de beoordelaar aan de hand van een
beoordelingsformulier;

Indien de rector ook de beoordelaar is, wordt het bezwaar ingediend bij de andere leden van het
College van Bestuur.

•

•
•

•
•

Beoordelingstijdvak: een periode van ten hoogste drie jaar aan het einde waarvan de
beoordelaar zich over de functievervulling van de docent gedurende dat tijdvak een
samenvattend oordeel vormt;
Beoordelingsformulier: het in de school geldend standaard formulier, waarop de te
beoordelen aspecten van het functioneren vermeld zijn (zie bijlage D);
Beoordeling: het na het beoordelingsgesprek formeel vastgesteld samenvattend oordeel over
het functioneren van de docent, eventueel gepaard gaand met rechtspositionele en/of
arbeidsrechtelijke consequenties;
Beoordelingscriteria: maatstaven die gebruikt worden om tot een beoordeling te komen
Beroepsmogelijkheid: bezwaar.

Bijlagen
A.
B.
C.
D.
E.

Competentieschema
Functiebeschrijving
Verslagformulier functionerings- en voortgangsgesprek
Beoordelingsformulier
Instrumenten
- Persoonlijk Plan
- Leerlingenenquête
- Medewerkerenquête

Bijlage A Competentieprofiel SBL

(stichting beroepskwaliteit leraren)

1.

Interpersoonlijk competent
Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan.

2.

Pedagogisch competent
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.

3.

Vakinhoudelijk en didactisch competent
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.

4.

Organisatorisch competent
Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer
in zijn groep of klas.

5.

Competent in het samenwerken met collega’s
Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega’s. Hij kan een professionele bijdrage leveren aan een
goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede
schoolorganisatie.

6.

Competent in het samenwerken met de omgeving
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.

7.

Competent in reflectie en ontwikkeling
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.

Voor een uitgebreide versie, voorzien van bekwaamheidseisen en indicatoren, zie www.lerarenweb.nl

Bijlage B1
Organisatie
Salarisschaal

Functiebeschrijving docent LB

Stichting VO Amsterdam Zuid
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Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meerdere scholen aangesloten bij de Stichting VO
Amsterdam Zuid.
De werkzaamheden vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie.
De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, leerlingbegeleiding,
onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en professionalisering.

Werkzaamheden

Resultaatgebied 1: Onderwijs
• draagt kennis/ expertise en vaardigheden over;
• hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten;
• houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke ontwikkeling
(ook pedagogisch/didactisch) en vertaalt deze naar het onderwijs;
• maakt inhoudelijke ontwikkelingen op het kennisdomein en in de ervaringspraktijk inzichtelijk;
• speelt in op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
• creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Resultaatgebied 2: Begeleiding van leerlingen
• stimuleert leerlingen om zelfstandig te leren;
• begeleidt leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
• zorgt voor passend onderwijs;
• helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde
doelstellingen te bereiken;
• begeleidt het keuzeproces binnen de studie, door de leerling te adviseren en te verwijzen naar de
juiste kanalen (personen, instanties etc.).
• definieert voortgangsmomenten en stuurt hierop in het leerproces;
• signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, maakt deze bespreekbaar met
collega's en (in- of externe) deskundigen en onderhoudt hierover contacten met ouders;
• onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de
ontwikkeling van de leerling.
Resultaatgebied 3: Bijdrage aan onderwijsontwikkeling
•
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en vertaalt deze naar vernieuwingen en verbeteringen van
onderwijs(onderdelen) en toetsen;
•
draagt bij aan het (in team-of sectieverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een
deelgebied van het onderwijs;
•
draagt bij aan het (in team- of sectieverband) ontwerpen van alternatieve onderwijsonderdelen,
onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. voor
de eigen vaksectie,en doet voorstellen ten aanzien van de organisatie van het onderwijs;
•
participeert in project- en werkgroepen die zijn belast met het ontwikkelen van onderwijs en
toetsen.
Resultaatgebied 4: Beoordeling leerlingen
• stelt, op basis van het vereiste niveau, toetsen op voor het vaststellen van het behaalde niveau
van kennis en vaardigheden;
• neemt toetsen af en onderbouwt evalueert op basis daarvan de leerprocessen en leerresultaten.
Resultaatgebied 5: Professionalisering
• houdt actief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil;
• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist over/bij: het overdragen van kennis/expertise en vaardigheden, het zorg dragen voor passend
onderwijs, de bijdrage aan het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het
onderwijs; het beoordelen van leerlingen, de eigen professionalisering.
Kader: het curriculum, het schoolplan en de didactische uitgangspunten van het onderwijs van de
schoolorganisatie.
Verantwoording: aan de toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van het onderwijs, de
leerlingbegeleiding, de bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs, de beoordeling van leerlingen,
begeleiding van de studieloopbaan en professionalisering.

Kennis en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•

algemeen theoretische vakinhoudelijke kennis;
algemeen theoretische pedagogische en didactische kennis en kennis van diverse, actuele
onderwijskundige methoden en technieken;
kennis van en inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied/de vakgebieden eninzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein;
kennis van de organisatie van het onderwijs;
vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
vaardigheid in het toepassen van pedagogisch-didactische methoden en technieken;
vaardigheid in het coachen en begeleiden van (individuele en/of groepen) leerlingen;
organiserende en communicatieve vaardigheden.

Contacten
•

•
•
•

met leerlingen over studievoortgang en gedrag en om hen te begeleiden, tot betere
studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te stimuleren;
met ouders over de studievoortgang, resultaten, gedrag en ontwikkeling van de leerling om
hen te informeren en tot afspraken te komen;
met collega's, (in- en externe) deskundigen en ouders over leer- en gedragsproblemen om
deze bespreekbaar te maken en af te stemmen over te nemen stappen;
met instellingen voor vervolgonderwijs om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen
in het veld en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Bijlage B2

Functiebeschrijving docent LC

Organisatie
Salarisschaal

Stichting VO Amsterdam Zuid
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Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één of meerdere scholen aangesloten bij de Stichting
VO Amsterdam Zuid.
De werkzaamheden vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie.
De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, leerlingbegeleiding,
onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en professionalisering. De docent draagt bij aan de
ontwikkeling van het onderwijs vanuit vakinhoudelijke expertise.

Werkzaamheden
Resultaatgebied 1: Onderwijs
•
draagt kennis/ expertise en vaardigheden over en past daarbij uiteenlopende
gedragsscenario's toe;
•
hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten;
•
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen(ook pedagogisch/didactisch) en vertaalt deze naar het onderwijs;
•
maakt inhoudelijke ontwikkelingen op het kennisdomein en in de ervaringspraktijk
inzichtelijk;
•
speelt in op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
•
creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Resultaatgebied 2: Begeleiding van leerlingen
•
stimuleert leerlingen om zelfstandig te leren;
•
begeleidt leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
•
zorgt voor passend onderwijs en reikt uitdagende opdrachten/lesstof aan aansluitend op de
leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
•
begeleidt het keuzeproces binnen de studie, door de leerling te adviseren en te verwijzen
naar de juiste kanalen (personen, instanties etc.);
•
helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde
doelstellingen te bereiken;
•
definieert voortgangsmomenten en stuurt hierop in het leerproces;
•
signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, stemt af met (in- of
externe) deskundigen over te nemen handelingsstappen en onderhoudt hierover contacten
met ouders;
•
onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de
ontwikkeling van de leerling.
Resultaatgebied 3: Onderwijsontwikkeling
•
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en vertaalt deze naar vernieuwingen en verbeteringen van
onderwijs(onderdelen) en toetsen;
•
signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs;
•
zorgt voor het (in team- of sectieverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een
deelgebied van het onderwijs met inachtneming van andere (aanverwante) deelgebieden;
•
ontwerpt voor de eigen vaksectie, alternatieve onderwijsonderdelen, onderdelen van het
curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. en doet voorstellen
ten aanzien van de organisatie van het onderwijs;
•
participeert in en/of begeleidt/leidt project- en werkgroepen die zijn belast met het
ontwikkelen van onderwijs en toetsen.

Resultaatgebied 4: Beoordeling leerlingen
•
stelt, op basis van het vereiste niveau, toetsen op voor het vaststellen van het behaalde
niveau van kennis en vaardigheden;
•
neemt toetsen af en evalueert op basis daarvan de leerprocessen en leerresultaten;
•
beoordeelt de capaciteiten van de leerling en voert gesprekken met de leerling om samen de
onderliggende motivatie in beeld te brengen.
Resultaatgebied 5: Professionalisering
•
houdt proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op
peil;
•
houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld
gericht op kwaliteitsverbetering en ten dienste van collega's;
•
draagt bij aan de professionalisering van docenten door het overdragen van kennis op het
eigen vakgebied;
•
onderhoudt contacten met het veld (instellingen voor vervolgonderwijs, universiteiten en
bedrijfsleven) om ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij te houden en om leerlingen te
adviseren over studieloopbaankeuze;
•
begeleidt (startende) collega-docenten (in opleiding) in de rol van mentor of coach.
•

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Beslist over/bij: het overdragen van kennis/expertise en vaardigheden en daarbij toepassen van
uiteenlopende gedragsscenario's, het zorg dragen voor passend onderwijs en aanreiken van
uitdagende opdrachten/lesstof aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een
uiteenlopende onderwijsvraag;
het zorgen voor het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het
onderwijs met inachtneming van andere (aanverwante) deelgebieden; het beoordelen van
leerlingen, de bijdrage aan de professionalisering van docenten door het overdragen van kennis
op het eigen vakgebied.
Kader: het curriculum, het schoolplan, de didactische uitgangspunten van het onderwijs van de
schoolorganisatie en het professioneel statuut.
Verantwoording: aan de toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van het onderwijs en
leerlingbegeleiding, de bruikbaarheid van de ontwikkeling van het onderwijs, de kwaliteit van de
beoordeling van leerlingen, begeleiding van de studieloopbaan en professionalisering.

Kennis en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brede (generalistische) of gespecialiseerde vakinhoudelijke kennis;
brede pedagogische en didactische kennis en kennis van diverse, actuele onderwijskundige
methoden en technieken;
kennis van en inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied/de vakgebieden
en inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen in een bredere context dan het eigen
werkterrein;
kennis van de organisatie van het onderwijs;
vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en daarbij toepassen van diverse
gedragsscenario's (beheersen van volledig gedragsrepertoire);
vaardigheid in het toepassen van een breed scala aan pedagogisch-didactische methoden en
technieken;
vaardigheid in het coachen en begeleiden van (individuele en/of groepen) leerlingen en/of
van minder ervaren docenten;
vaardigheid in het inspelen op een veranderende onderwijsvraag;
organiserende en communicatieve vaardigheden.

Contacten
•

•
•
•

•
•

met leerlingen over studievoortgang en gedrag en om hen te begeleiden (bij complexe
problemen), tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te
stimuleren;
met ouders over de studievoortgang, resultaten, gedrag en ontwikkeling van de leerling om
hen te informeren en tot afspraken te komen;
met (in- en externe) deskundigen over leer- en gedragsproblemen om af te stemmen over te
nemen handelingsstappen;
met (startende) collega-docenten (in opleiding) om kennis van ontwikkelingen in het eigen
vakgebied over te dragen en om hen vanuit de rol als mentor feedback te geven en te
coachen;
met collega's over ontwikkelingen, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs om af te
stemmen;
met instellingen voor vervolgonderwijs om op de hoogte te blijven van relevante
ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Bijlage B3
Organisatie
Onderdeel

Functiebeschrijving docent LD
Stichting VO Amsterdam Zuid

Salarisschaal
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Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen één van de scholen aangesloten bij de Stichting VO
Amsterdam Zuid.
De werkzaamheden vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie.
De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, leerlingbegeleiding, beoordeling
van leerlingen en professionalisering. De docent draagt zorg voor de ontwikkeling van het onderwijs
vanuit vakinhoudelijke expertise.

Werkzaamheden
Resultaatgebied 1: Onderwijs
•
draagt kennis/ expertise en vaardigheden over en past daarbij uiteenlopende
gedragsscenario's toe;
•
hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten;
•
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen (ook pedagogisch/didactisch) en vertaalt deze naar het onderwijs;
•
maakt, vanuit de rol van expert, inhoudelijke ontwikkelingen op het kennisdomein en in de
ervaringspraktijk inzichtelijk door de inzet van verdiepte kennis;
•
speelt in op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
•
creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Resultaatgebied 2: Begeleiding van leerlingen
•
stimuleert leerlingen om zelfstandig te leren;
•
begeleidt leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
•
initieert passend onderwijs en reikt uitdagende opdrachten/lesstof aan aansluitend op de
leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
•
helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde
doelstellingen te bereiken;
•
definieert voortgangsmomenten en stuurt hierop in het leerproces;
•
doet systematisch en proactief onderzoek naar het pedagogisch-didactisch klimaat in de
school en doet voorstellen tot verandering;
•
analyseert proactief leerling-gedrag en leerling-resultaten;
•
signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, stemt af met (in- of
externe) deskundigen over te nemen handelingsstappen en onderhoudt hierover contacten
met ouders;
•
onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de
ontwikkeling van de leerling;
•
begeleidt het keuzeproces binnen de studie, door de leerling te adviseren en te verwijzen
naar de juiste kanalen (personen, instanties etc.).

Resultaatgebied 3: Onderwijsontwikkeling
•
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en vertaalt deze naar vernieuwingen en verbeteringen van
onderwijs(onderdelen) en toetsen;
•
brengt deze ontwikkelingen in verband met vakoverstijgende thema’s of problematiek,
ontplooit initiatieven op vakoverstijgend gebied en houdt daarbij rekening met de samenhang
in de school;
•
bouwt en onderhoudt een relevant netwerk ten behoeve van het bijhouden van
vakinhoudelijke ontwikkelingen;
•
signaleert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs naar aanleiding van analyses van
leerling-gedrag en -resultaten;
•
onderzoekt en zet verschillende soorten evaluatie-instrumenten in, brengt
onderzoeksresultaten in verband met het verzorgde onderwijs en doet voorstellen ten
aanzien van vakinhoudelijke onderwijsontwikkeling en -vernieuwing;
•
zorgt voor het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van samenhangende deelgebieden van
het onderwijs met oog op meerjaren ontwikkeling van het vak en de doorlopende leerlijn;
•
ontwerpt en zorgt voor de implementatie en borging van alternatieve onderwijsonderdelen in
onderlinge samenhang, onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen,
toetsen, leersituaties e.d. en doet voorstellen ten aanzien van de organisatie van het
onderwijs;
•
participeert in en/of begeleidt/leidt project- en werkgroepen c.q. commissies die zijn belast
met de evaluatie en het ontwikkelen van onderwijs en toetsen.
Resultaatgebied 4: Beoordeling leerlingen
•
stelt, op basis van het vereiste niveau, toetsen op voor het vaststellen van het behaalde
niveau van kennis en vaardigheden;
•
neemt toetsen af en evalueert op basis daarvan de leerprocessen en leerresultaten;
•
beoordeelt de capaciteiten van de leerling en voert gesprekken met de leerling om samen de
onderliggende motivatie in beeld te brengen.
Resultaatgebied 5: Professionalisering
•
houdt proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op
peil en verdiept de eigen kennis;
•
houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld
gericht op kwaliteitsverbetering en ten dienste van collega's;
•
bouwt een netwerk op en onderhoudt contacten met het veld (instellingen voor
vervolgonderwijs, universiteiten en bedrijfsleven) om ontwikkelingen op het eigen vakgebied
bij te houden en om leerlingen te adviseren over studieloopbaankeuze;
•
draagt, vanuit de rol van expert,bij aan de professionalisering van docenten door het
overdragen van kennis op het eigen vakgebied;
•
begeleidt collega-docenten in de rol van mentor, geeft feedback, coacht en superviseert.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Beslist over/bij: het overdragen van kennis/expertise en vaardigheden en daarbij toepassen van
uiteenlopende gedragsscenario's, het zorg dragen voor passend onderwijs en aanreiken van
uitdagende opdrachten/lesstof aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende
onderwijsvraag;
het leggen van verbanden tussen (bestaande) onderzoeksresultaten en het verzorgde onderwijs en
het doen van voorstellen ten aanzien van vakinhoudelijke onderwijsontwikkeling en -vernieuwing, het
zorgen voor het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van samenhangende deelgebieden van het
onderwijs met oog op meerjaren ontwikkeling van het vak-, school-, onderbouw/bovenbouwbrede
toepasbaarheid;
het beoordelen van leerlingen, het opbouwen en onderhouden van een netwerk, de bijdrage aan de
professionalisering van docenten door het overdragen van kennis op het eigen vakgebied vanuit de rol

van expert.
Kader: de vastgestelde kaders van (onderwijskundig) beleid van de schoolorganisatie.
Verantwoording: aan de toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van het onderwijs en
leerlingbegeleiding, de bruikbaarheid van de ontwikkeling van het onderwijs, de kwaliteit van de
beoordeling van leerlingen en professionalisering.

Kennis en vaardigheden
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

brede (generalistische) en verdiepte vakinhoudelijke kennis;
brede pedagogische en didactische kennis en kennis van diverse, actuele onderwijskundige
methoden en technieken;
kennis van en inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied/de vakgebieden
en- inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen in een bredere context dan het eigen
werkterrein;
kennis van de organisatie van het onderwijs;
vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en daarbij toepassen van diverse
gedragsscenario's (beheersen van volledig gedragsrepertoire);
vaardigheid in het toepassen van een breed scala aan pedagogisch-didactische methoden en
technieken;
vaardigheid in het coachen en begeleiden van (individuele en/of groepen) leerlingen en/of
van minder ervaren docenten;
vaardigheid het leggen van verbanden tussen (bestaande) onderzoeksresultaten en
gehanteerde onderwijsconcepten;
vaardigheid in het inspelen op een veranderende onderwijsvraag;
vaardigheid in het implementeren van vernieuwingen en verbeteringen in het onderwijs;
organiserende en communicatieve vaardigheden;
vaardigheid in het opbouwen van een in relatie tot het vakgebied relevant netwerk.

Contacten
•

•
•
•
•
•

met leerlingen over studievoortgang en gedrag en om hen te begeleiden (bij complexe
problemen), tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te
stimuleren;
met ouders over de studievoortgang, resultaten, gedrag en ontwikkeling van de leerling om
hen te informeren en tot afspraken te komen;
met (in- en externe) deskundigen over leer- en gedragsproblemen om af te stemmen over te
nemen handelingsstappen;
met collega-docenten om kennis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied over te dragen en
om hen vanuit de rol als mentor feedback te geven, te coachen en te superviseren;
met collega's over ontwikkelingen, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs om af te
stemmen;
met instellingen voor vervolgonderwijs om een netwerk op te bouwen en op de hoogte te
blijven van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Bijlage C

Verslagformulier functionerings- en voortgangsgesprek
OP
Zie volgende pagina voor vervolg van formulier

Verslagformulier functionerings- of voortgangsgesprek

School
Naam docent
Naam leidinggevende
Datum
Functionerings- of voortgangsgesprek
Datum vorige gesprek uit de cyclus
Functie
Aanstellingsomvang

Functie en taakvervulling
1: Onderwijs

2: Begeleiding van leerlingen

3: Onderwijsontwikkeling

4: Beoordeling leerlingen

5: Professionalisering

Taakvervulling:

LB / LC / LD
fte

Persoonlijke ontwikkeling

Bijlage D

Beoordelingsformulier OP

Gedrag

School
Naam docent
Naam leidinggevende
Datum
Datum vorige gesprek uit de cyclus
Functie
Aanstellingsomvang

Kennis
o
o
o
o

Onvoldoende
Behoeft verbetering
Voldoende
Goed

Beoordelingsformulier

LB / LC / LD
fte

Beoordeling functie en taakvervulling
Toelichting:
1. Onderwijs
2. Begeleiding van leerlingen
3. Onderwijsontwikkeling
4. Beoordeling leerlingen
5. Professionalisering
• Taakvervulling

Beoordeling gedrag

Toelichting:
Arbeidsomstandigheden
o Onvoldoende
Werkplek:
o Behoeft verbetering
Werksfeer:
o Voldoende
Veiligheid:
o Goed
Gezondheid:
Werkdruk:
Relatie docent met leidinggevende: Beoordeling kennis
Relatie docent met collega’s: Toelichting:
o
Onvoldoende
Andere
zaken op arbo-gebied:
o Behoeft verbetering
Akkoord met inhoud en weergave
o Voldoende
Docent
Leidinggevende
o Goed
o akkoord
o gezien (geef hieronder een toelichting)

Eindoordeel

o Onvoldoende
o Behoeft verbetering
o Voldoende
o Goed
Datum:

Toelichting:

Datum:

Akkoord met inhoud en weergave

Docent
o akkoord
o gezien (geef hieronder een toelichting)

Leidinggevende

Datum:

Datum:

Bijlage E1

Datum:

Ontwikkelpunt
o

o

Persoonlijk Plan

4

Naam:

functie- en taakvervulling
o onderwijs
o begeleiding van leerlingen
o onderwijsontwikkeling
o beoordeling leerlingen
o professionalisering
o taakvervulling
gedrag
kennis

o
Activiteiten of initiatieven

Reden

Gewenst concreet resultaat

Planning

Benodigde ondersteuning en
faciliteiten

4

Per ontwikkelpunt een formulier gebruiken

Bijlage E2

Leerling enquête

VRAGENLIJST CW Docent door leerling
1. Bij deze leraar leer je echt veel over zijn of haar vak.
2. Deze leraar heeft zijn lessen altijd goed voorbereid.
3. Deze leraar heeft leuke lessen.
4. Deze leraar begeleidt groepswerk goed.
5. Ik leer bij deze leraar veel van de groepsopdrachten.
6. Deze leraar geeft allerlei tips waardoor ik beter kan leren.
7. Deze leraar vindt het prima als je een eigen mening hebt en soms dingen anders
ziet.
8. Deze leraar legt de lesstof op allerlei manieren uit, zodat we het allemaal snappen.
9. Bij deze leraar doen we verschillende dingen in een les. (hij legt iets uit, geeft
opdrachten, laat samenwerken, presenteren en dergelijke.)
10. Deze leraar gebruikt allerlei lesmateriaal (boek, stencils, video, computer etc) om
zijn lessen leuker te maken.
11. Ik vind het lesmateriaal (boek, stencils) dat in deze les gebruikt wordt duidelijk.
12. Deze leraar stelt duidelijke vragen, ik snap meestal wel wat hij of zij vraagt.
13. Ik ben bij deze leraar niet bang om een vraag te stellen.
14. Deze leraar luistert goed naar ons.
15. Deze leraar kijkt je aan als hij (of zij) wat uitlegt.
16. Deze leraar geeft mij duidelijke opdrachten bij zelfstandig werken.
17. Deze leraar geeft mij voldoende steun bij het zelfstandig werken.
18. Deze leraar controleert of ik mijn taken goed uitvoer. (denk aan begeleiden
groepswerk, controle huiswerk, begeleiden opdrachten)
19. Deze leraar controleert of ik de lesstof begrijp. (door ernaar te vragen of extra
opdrachten)
20. Deze leraar helpt mij goed als ik vraag om hulp in de les.
21. Deze leraar legt aan het begin van de les uit wat hij deze les wil gaan doen.
22. Deze leraar geeft duidelijke opdrachten.
23. Deze leraar wil best iets meerdere keren uitleggen.
24. Deze leraar legt goed uit.
25. Bij deze leraar moet je luisteren en werken, dat gaat om en om.
26. Je merkt dat deze leraar het leuk vindt om les te geven.
27. Deze leraar zorgt ervoor dat je bij de les blijft, dat je goed bezig blijft.
28. Deze leraar voelt zich op zijn gemak, vindt het leuk om aan ons les te geven.
29. Deze leraar wil graag weten hoe het met je gaat.
30. Deze leraar geeft me een compliment als ik iets goed gedaan heb.
31. Deze leraar heeft veel geduld.
32. Deze leraar weet mij te motiveren en te stimuleren. Bij deze leraar heb ik er zin in
om hard te werken.
33. Ik voel me op mijn gemak bij deze leraar.
34. Deze leraar is vriendelijk.
35. Deze leraar leert ons om respect te hebben voor elkaar en anderen.
36. Als je een probleem hebt, zal deze leraar je helpen.
37. Deze leraar praat met je over je gedrag, als er iets niet goed gegaan is.
38. Deze leraar let goed op wat er allemaal in de klas en in groepen gebeurt.
39. Deze leraar spreekt je aan als je je verkeerd gedraagt.

40. Je weet bij deze leraar waar je aan toe bent.
41. Als er iets aan de hand is kan deze leraar dat goed oplossen.
42. Deze leraar gaat goed om met lastige leerlingen.
43. Bij deze leraar is het rustig in de les.
44. Deze leraar bereidt ons goed voor op repetities, toetsen en dergelijke.
45. Deze leraar geeft goede cijfers (niet te hoog en niet te laag, wat je kunt
verwachten)
46. Deze leerkracht legt goed uit waarom we zijn vak krijgen op school.
47. Deze leraar komt in zijn lessen met goede voorbeelden uit de praktijk.
48. We praten met deze leraar ook over wat er buiten school gebeurt.
49. Deze leraar past prima bij deze school.
50. Deze leraar houdt zijn mond over problemen met andere leraren.

Bijlage 6 Instrumenten
Evaluatierubrics

Eerste evaluatie: van begeleiding naar
beoordeling
Gegevens docent

Toelichting voor gebruik
Deze rubrics wordt halverwege het eerste schooljaar (december) en bij de
definitieve beoordeling door de leidinggevende, de sectiebegeleider en de
eerstejaars docent ingevuld op basis van de lesobservaties en eigen evaluatie. De
ingevulde rubrics wordt met de eerstejaars besproken tijdens een driegesprek
waarbij de leidinggevende, de schoolopleider en de eerstejaars aanwezig is. De
eerstejaars bereidt dit gesprek voor door de verschillende ingevulde rubrics te
vergelijken en te analyseren. Aan de hand daarvan formuleert de eerstejaars een
aantal ontwikkelpunten. Deze ontwikkelpunten worden tijdens het
evaluatiegesprek besproken. De competenties waar men de eerstejaars op scoort
en de eerstejaars zichzelf op evalueert zijn georganiseerd in vijf rollen (uitvoerder,
pedagoog, ontwerper, teamlid en collega en professional). Per rol zijn er drie tot zes
competenties. Van elk van deze competenties worden in de rubrics drie niveaus
omschreven (niveau 1, 2 en 3), die corresponderen met de eisen die gelden voor
het afronden van de lerarenopleiding. Van een ervaren docent mag men
verwachten dat hij/zij op minimaal 3 rollen minimaal op niveau 3 scoort.
Ga bij het invullen als volgt te werk:
1. Bekijk per competentie in welk vak de uitspraken het beste passen bij het gedrag
dat de eerstejaars in de praktijk laat zien. Voor de toekenning van een bepaalde
score is het nodig dat de docent het beschreven gedrag met regelmaat en op eigen
initiatief laat zien.
2. Markeer het desbetreffende vak (bijv. met de markeerfunctie in Word, of op
papier met een stift). Er zijn twee mogelijkheden om hier te verfijnen: (1) zinnen in
het best passende vak niet markeren omdat ze niet van toepassing zijn, en/of (2) in
een naastliggend vak de dan best passende zin markeren. De grijs gemarkeerde
rijen hoeven niet ingevuld te worden.
3. Per rol wordt dan een gemiddelde niveauaanduiding gegeven. Hiervoor gelden de
volgende richtlijnen.
0

niveau 1 niet zichtbaar

0,5

niveau 1 deels zichtbaar

1

overwegend op niveau 1

1,5

onderweg naar niveau 2

2

overwegend niveau 2

2, 5

onderweg naar niveau 3

LIO zonder ervaring
LIO met ervaring/starter
Bekwaam docent

3

overwegend niveau 3

3,5

overstijgt niveau 3

4. De leidinggevende schrijft tenslotte een korte toelichting (‘een woordrapport’)
over de ontwikkeling van de eerstejaars met de ontwikkelpunten en de verwachting
van de minimale groei bij het beoordelingsmoment eind maart.

leiding geven

aanwezig zijn

contact maken

-

-

de rol van uitvoerder

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je maakt oogcontact met (individuele) Je maakt praatjes met leerlingen.
leerlingen en je spreekt leerlingen
Je hebt een grof beeld van de
aan.
verschillende leerlingen en
subgroepen die in je klas zitten. Je
laat ook iets van jezelf zien.

Je laat merken dat je de leerlingen
ziet (als leerling en als persoon) en
dat jij door hen gezien wordt.
Je leeft je bewust in verschillende
typen leerlingen in en maakt contact
met hen.

Je kijkt de klas in.
Je bent je bewust van de
verschillende verbale en non-verbale
signalen die jij en anderen (leerlingen
en docenten) afgeven.

Je laat tijdens (delen van) de les
duidelijk zien dat jij de docent bent.
Je experimenteert met verschillende
verbale en non-verbale
communicatiemiddelen.

Je staat stevig voor (en in) de klas.
Je komt ontspannen over en je laat je
niet snel uit het veld slaan.
Je zet uiteenlopend verbaal en nonverbaal gedrag in.

Je herkent (i.i.g. tijdens observeren)
bepaalde communicatiepatronen in
de klas (leiden/volgen; samen/tegen).
Je kent verschillende mogelijkheden
om gedrag effectief en veilig te
bevestigen of te stoppen.
Je bent je bewust van het belang van
het opbouwen en uitgeven van
krediet.

Je bent je bewust van je eigen invloed
m.b.t. communicatiepatronen in de
klas.
Je experimenteert met verschillende
vormen van (non-verbaal en verbaal)
stopgedrag en grotere orde
interventies.
Je bent een eigen interventieladder
aan het vormgeven.
Je experimenteert met manieren om
krediet op te bouwen (o.a. door
positief bekrachtigen) en weer uit te
geven (o.a. door corrigeren en
bijsturen).

Je kunt doelbewust schakelen tussen
verschillende communicatieve rollen
(bijvoorbeeld bij tegengesteld
interveniëren).
Je geeft leerlingen verantwoordelijkheid op een niveau dat ze aan
kunnen.
Je kunt ongewenst gedrag op
verschillende manieren stoppen
zonder de flow van de les te
doorbreken.
Je hanteert een genuanceerde
interventieladder. Je voert
dreigementen indien nodig ook uit en
handelt consequent.
Je werkt bewust met het krediet dat
je opbouwt (o.a. door positief
bekrachtigen) bij een klas.

leerprocessen bevorderen
instructie
geven
organiseren

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je aandacht gaat vooral uit naar wat
je zélf moet doen of zeggen in de les.
Je bent je bewust van het belang van
interactie voor een effectief
leerproces.

Je experimenteert met verschillende
manieren om het leerproces van
leerlingen te stimuleren en zichtbaar
te maken. Je stelt regelmatig vragen
om voorkennis en leeropbrengst te
peilen.
Je experimenteert met verschillende
soorten vragen, opdrachten en
werkvormen.

Je hebt aandacht voor, en zicht op,
het leerproces van leerlingen
(klassikaal, individueel en in groepen).
Je kunt een moeilijk begrip op
verschillende manieren uitleggen. Je
hebt een behoorlijk repertoire aan
vaardigheden op het gebied van
vragen stellen, scaffolding en
motiveren, en je zet deze
vaardigheden doelbewust in.

Je kan beschrijven welke onderdelen
bij een volledige instructie aan de
orde komen.

Je instructie bij het geven van
opdrachten en huiswerk en dergelijke
is meestal helder.
Je gaat na of leerlingen je instructie
begrijpen.

Je geeft heldere en volledige
instructie: je doet dat voor
taakgerichte instructie en voor het
opstarten en begeleiden van
zelfstandig of samenwerkend leren.

Je gebruikt de mogelijkheden die de
leeromgeving biedt (bord, inrichting
lokaal, leermiddelen, ICT) in beperkte
mate.
Je bent aan het ontdekken hoeveel
tijd onderdelen van lessen kosten.

Je experimenteert met de
verschillende mogelijkheden die de
leeromgeving (bord, inrichting lokaal,
leermiddelen, ICT) biedt.
Je bewaakt de tijd van de
verschillende lesonderdelen.

Je benut de mogelijkheden die de
leeromgeving biedt ten volle, en
stemt deze af op de doelen van je les.
Je gaat flexibel en bewust met de
lestijd en met onverwachte
gebeurtenissen om.
Je uitvoering loopt meestal min of
meer parallel aan je lesvoorbereiding.

niveau:

de rol van pedagoog

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je bent geïnteresseerd in wat
leerlingen bezig houdt.

Je voert gesprekjes met leerlingen
over wat hen bezig houdt. Je stelt
open vragen die niet direct betrekking
hebben op de les.
Je herkent dieper liggende oorzaken
en drijfveren achter het direct
waarneembare gedrag van leerlingen.

Je stemt je communicatie binnen en
buiten de klas af op de sociaalemotionele en cognitieve
ontwikkelingsfase van de leerlingen.
Je houdt rekening met dat wat de klas
en individuele leerlingen aanspreekt
en nodig heeft.
Je kunt constructieve gesprekken
voeren met leerlingen, ouders en
collega’s.

Je (her)kent de basisbehoeften van
leerlingen.
Je verkent hoe je een veilig
(leer)klimaat kunt (en wilt) scheppen
in verschillende klassen.

Je experimenteert met verschillende
manieren om te investeren in een
veilig en voorspelbaar (leer)klimaat.
Je bent alert op het ontstaan van
onveilige situaties (zoals uitlachen of
pesten).

Je schept en bewaakt in je lessen een
positief, voorspelbaar en veilig
(leer)klimaat. Je past hierbij je gedrag
aan op de behoeften van de klas en
op die van specifieke leerlingen.
Indien nodig spreek je de klas aan op
onveilig gedrag.
Je kan in de meeste gevallen een
veilig (leer)klimaat in stand houden.
Wanneer dat niet lukt zoek je vanuit
jezelf naar oplossingen.

veiligheid scheppen

communiceren

-

-

0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

een voorbeeld zijn
afstemmen op behoefte
omgaan met zorgkwesties

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je bent je bewust van de
voorbeeldfunctie die je als leraar
hebt.

Je onderzoekt welke rol jij wilt spelen
bij de ontwikkeling en
identiteitsvorming van leerlingen.
Je kunt expliciet benoemen welke
normen en waarden voor jou
belangrijk zijn.
Je verdiept je in de pedagogische visie
van de school.

Je hebt een eigen visie op de rol die jij
wilt spelen bij de ontwikkeling van
leerlingen. Je handelt in de klas in
overeenstemming met je eigen
normen en waarden en je reageert
adequaat wanneer normen en
waarden van jezelf of van de groep
worden overschreden.
Je handelt conform de pedagogische
kaders van de school.

Je richt je tijdens je lessen op de
onderwijsbehoefte van de klas als
geheel.
Je probeert hierbij rekening te
houden met de belevingswereld van
de leerlingen.

Je richt je bij het ontwerpen en
uitvoeren van je lessen op de
onderwijsbehoefte en
belevingswereld van verschillende
groepen leerlingen en/of individuen
in de klas.

Je experimenteert met verschillende
manieren om je onderwijs af te
stemmen op verschillen in (culturele)
achtergrond en op enkele veel
voorkomende specifieke
onderwijsbehoeften van leerlingen
(zoals leerlingen met dyslexie of
ADHD), en je zet deze soms effectief
in.

Je herkent (i.i.g. tijdens observeren)
afwijkend gedrag van leerlingen.

Je signaleert afwijkend gedrag van
leerlingen en je kan dit soms
herleiden tot specifieke zorgkwesties.
Je experimenteert met verschillende
manieren om afwijkend gedrag
bespreekbaar te maken.
Je onderzoekt hoe de zorgstructuur in
de school in elkaar zit, en wat op dit
gebied jouw taken en
verantwoordelijkheden zijn.

Je kunt zelfstandig eenvoudige
zorgkwesties aanpakken en oplossen.
Je communiceert hier indien nodig
over met derden (o.a. mentoren en
eventueel ouders).
Bij complexere kwesties zoek je
gericht hulp binnen de zorgstructuur
op school.
Je oriënteert je op het mentorschap.

niveau:

0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

niveau 1

Je kunt bij gegeven leerdoelen
Je kunt zelf leerdoelen formuleren
onderscheid maken tussen inhoud en die voldoende specifiek zijn wat
kennisniveau.
betreft inhoud en kennisniveau
(Bloom).
Je kunt meestal goed inschatten of
leerdoelen aansluiten bij het niveau
van de leerlingen.

Je kunt leerdoelen formuleren die
passen bij het niveau van de
leerlingen en die richting geven bij
het selecteren en ontwerpen van
leeractiviteiten en evaluatieinstrumenten (zoals toetsen).

Je kunt bestaand lesmateriaal
(bijvoorbeeld een lesmethode)
verwerken in een lesontwerp.
Je maakt daarbij gebruik van een
lesfasering volgens een bestaand
didactisch model (bijvoorbeeld OIVTR
of Directe instructie).

Je maakt kritisch gebruik van
bestaand lesmateriaal. Je brengt
waar nodig en naar eigen inzicht
wijzigingen aan (bijvoorbeeld om de
les effectiever of aantrekkelijker te
maken voor leerlingen).
Je zorgt voor samenhang tussen
opeenvolgende lessen in een korte
lessenreeks.
Je maakt in je lesontwerp expliciet
hoe je bij de start van de les de
aandacht van de leerlingen richt en
voorkennis activeert, en hoe je bij de
afsluiting afrondt op kernbegrippen.

Je kunt langere reeksen van lessen
ontwerpen, waarbij je gebruik maakt
van bestaand én zelf ontwikkeld
materiaal.
Je zorgt voor samenhang tussen de
lessen onderling, en voor afstemming
met leerlijnen binnen je vak.
Je gebruikt verschillende manieren
om aandacht te richten, voorkennis
te activeren en de les af te sluiten
(o.a. evaluatie op proces en product).

Je kunt in je lesontwerp een
(bestaande) activerende werkvorm
verwerken, waarbij je aangeeft welke
activiteiten je als docent gaat
uitvoeren en welke activiteiten je van
leerlingen verwacht.

Je verwerkt in je lessen verschillende
activerende werkvormen, waaronder
vormen van samenwerkend leren.
Je houdt bij je keuze voor bepaalde
werkvormen aantoonbaar rekening
met de inhoud en het kennisniveau
van de leerdoelen.

Je verwerkt in je lessen verschillende
(ook zelf ontwikkelde) activerende
werkvormen, die goed aansluiten bij
je leerdoelen.
Je geeft leerlingen steeds meer
verantwoordelijkheid voor het
leerproces en het product.

Je ontwerpt bij je lesvoorbereiding
vragen om de gedachtegang van
leerlingen zichtbaar te maken.

Je kunt verschillende activiteiten
inzetten waarmee je het leerproces
van de leerlingen zichtbaar probeert
te maken.
Je denkt vooraf ook na over mogelijke
feedback die je kunt geven.

Je kunt verschillende activiteiten
ontwerpen waarmee je het
leerproces van zo veel mogelijk
leerlingen zichtbaar maakt.
Je neemt feedback op problemen die
zich kunnen voordoen bij het
leerproces mee in je voorbereiding.

Je onderkent verschillen tussen
individuele leerlingen in
onderwijsbehoefte.

Je kunt verschillende
onderwijsbehoeften van individuele
leerlingen benoemen.
Je laat in je lesontwerp zien hoe in je
voorbereiding aandacht probeert te
schenken aan die verschillen.

Je houdt in je lesontwerpen zichtbaar
rekening met verschillende
onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld
door het aanbieden van passende
bijspijkeractiviteiten of
verrijkingsoefeningen.

differentiëren

leren zichtbaar
maken

werkvormen
inzetten

lessen ontwerpen

-

de rol van ontwerper

leerdoelen

-

niveau 2

niveau 3

-

niveau 1

niveau 2

niveau 3

toetsen

Je maakt gebruik van formatieve en
summatieve toetsen die bij de
methode horen of door collega’s zijn
gemaakt.
Je kunt meestal goed inschatten of de
toetsonderdelen aansluiten bij de
gestelde leerdoelen.

Je bent in staat kritisch mee te
denken bij het ontwerpen van
formatieve en summatieve toetsen,
die goed aansluiten bij de gestelde
leerdoelen (zowel qua inhoud als qua
kennisniveau).
Je kan een antwoordmodel
ontwerpen en aan de hand van een
analyse van leerlingresultaten en een
toetsmatrijs beoordelen of een toets
betrouwbaar en valide is.

Je kunt een betrouwbare en valide
toets ontwerpen, met vragen op
zowel lagere als hogere
kennisniveaus.
Je kunt een normering,
antwoordmodel en cesuur
ontwerpen en onderbouwen.
Je kunt op basis van de
leerlingresultaten de toets analyseren
en voorstellen doen voor verbetering.

0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

niveau:

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je komt afspraken na en komt op tijd.
Je neemt initiatief bij het uitvoeren
van voorbereidings- en
verwerkingsopdrachten.
Je draagt zorg voor (delen van) eigen
lessen.

Je draagt zorg voor jouw lessen.
Je zorgt dat je goed begeleid kunt
worden door jouw begeleider, door
op tijd je lesvoorbereiding te sturen
en initiatief te nemen bij het plannen
van een nabespreking.

Je werkt actief mee aan
vakoverstijgende, schoolbrede of
buitenschoolse activiteiten.
Je bent bereid om in noodgevallen in
te springen voor collega’s.

Je staat open voor samenwerking.

Je werkt constructief samen met
collega’s (docenten en het Onderwijs
Ondersteunend Personeel).
Je neemt actief deel aan
lesoverstijgende activiteiten, zoals
team- of sectieoverleg,
rapportvergaderingen en
ouderavonden.

Je functioneert min of meer als een
volwaardig lid van het docententeam.
Je communiceert (op eigen initiatief)
met de mentoren van de klassen die
je lesgeeft.
Je onderhoudt indien nodig contact
met ouders van leerlingen en
eventuele andere betrokkenen buiten
de school.

Je hebt vooral contact met de
mensen met wie je direct
samenwerkt op school (je
werkplekbegeleider en je
schoolopleider).

Je hebt enig inzicht in de
schoolorganisatie.
Je kunt in grote lijnen de
schoolmissie, het schoolbeleid en de
zorgstructuur van de school
beschrijven.

Je kan aan derden de missie en het
beleid van de school uitleggen en
aangeven hoe deze zichtbaar worden
in de praktijk.
Je hebt inzicht in de zorgstructuur
van de school.
Je communiceert binnen de school
over de pedagogische,
(vak)didactische en organisatorische
ontwikkelingen en opvattingen.

een plek innemen in de
schoolorganisatie

samenwerken

-

de rol van teamlid en collega

verantwoordelijkheid nemen

-

-

niveau:

0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

onderzoeken van de
onderwijspraktijk

observeren en
feedback geven

leren van ervaringen

leren van theorie

een visie ontwikkelen

-

-

de rol van professional

niveau 1

niveau 2

niveau 3

Je brengt eigen opvattingen en
idealen over goed onderwijs en
goede docenten onder woorden.

Je brengt eigen opvattingen en
idealen over goed onderwijs en
goede docenten onder woorden, ook
in relatie tot het eigen handelen als
docent in concrete praktijksituaties.

Je kunt eigen opvattingen en idealen
op goed onderwijs zichtbaar maken
voor anderen (collega’s, leerlingen en
ouders), door je visie onder woorden
én in praktijk te brengen.
Je bespreekt de dilemma’s die je
tegenkomt als docent en de keuzes
die je daarin maakt.

Je kunt je eigen handelen als docent
verantwoorden, zowel bij het
ontwerp als bij de uitvoering daarvan.
Je verwijst bij verantwoording en
reflectie naar relevante theoretische
inzichten.

Je kunt bij het verantwoorden van en
het reflecteren op het eigen handelen
als docent duidelijk maken welke
theoretische inzichten geleid hebben
tot de (vak)didactische en
pedagogische keuzes die gemaakt
zijn, zowel bij het ontwerp als bij de
uitvoering daarvan.

Je kunt je eigen handelen als docent
verantwoorden vanuit een kritische
beschouwing van verschillende
theoretische inzichten, zowel bij het
ontwerp als bij de uitvoering daarvan.
Je gebruikt bij reflectie opnieuw
theorie, bijvoorbeeld om
ontwikkelpunten of alternatieven te
formuleren.

Je neemt evaluaties en feedback van
anderen (o.a. je werkplekbegeleider
en je leerlingen) serieus.
Je vertaalt feedback naar concrete
ontwikkelpunten.
Je oefent in de praktijk met deze
ontwikkelpunten en bespreekt dit
met je werkplekbegeleider en
instituutsbegeleider.

Je vraagt actief om feedback (van je
begeleiders en van je leerlingen).
Je gebruikt behalve feedback van
anderen ook zelfreflectie om tot
concrete ontwikkelpunten te komen.
Je plant activiteiten om gericht aan je
ontwikkelpunten te werken.
Je kunt ervaringen in je eigen
onderwijspraktijk concreet
beschrijven en daarop reflecteren.

Je reflecteert systematisch op je
eigen handelen aan de hand van
concrete situaties.
Je kunt eigen sterke en zwakke
kanten benoemen.
Je formuleert op basis van reflectie
en feedback van begeleiders en
leerlingen concrete ontwikkelpunten.
Je werkt actief aan je eigen
ontwikkelpunten, en je zoekt daar zo
nodig hulp bij. Je organiseert zo het
eigen leren.

Je observeert het gedrag van anderen
(o.a. leerlingen en mede-dio’s) en kan
hierbij feitelijke waarneming en de
eigen interpretatie onderscheiden.

Je geeft anderen (o.a. leerlingen en
mede-dio’s) feedback conform de
feedbackregels (o.a. je gaat uit van
feitelijke waarneming en je vermijdt
interpretaties en ongevraagde
adviezen).

Je beoordeelt het handelen van
leerlingen op basis van
(systematische) observaties.
Je geeft anderen feedback conform
de feedbackregels, ook in meer
complexe situaties.

Je stelt af en toe vragen ten aanzien
van de onderwijspraktijk, maar die
leiden nog niet tot onderzoeksmatig
handelen.

Je doet mini-onderzoekjes waarin je
gegevens verzamelt om bepaalde
aannames te toetsen (bijvoorbeeld
ten aanzien van de effectiviteit van
leerprocessen).
Je gaat actief op zoek naar
onderzoeksvragen die leven binnen
de school. Je kunt een
onderzoeksvraag uitwerken tot een
probleemanalyse en een theoretisch
onderbouwde vraagstelling voor een
praktijkonderzoek.

Je kunt een empirisch onderzoek
uitvoeren binnen je eigen
onderwijspraktijk.
Je deelt de opbrengsten van je
onderzoek met collega's, en je
bespreekt welke implicaties de
onderzochte praktijk het onderzoek
heeft opgeleverd.

niveau:

0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

-

Toelichting van de leidinggevende

-

-

reactie van de eerstejaars docent

Bijlage 6 Instrumenten – ICALT-lesobservatieinstrument

Bijlage 6 Instrumenten – Observatieschema

1

Observatieschema

Naam observator:

Naam geobserveerde:

Datum:

Lesuur:

Vak:

Aanvangstijd:

Eindtijd:

Aandachtspunten voor observatie ( door geobserveerd aangegeven)
1.

2.

Naam:

Datum:

Klas:

Aantal leerlingen:

Onderwerp les:

Opstelling

Tijd

Docentactiviteit

Leerlingactiviteit

Notities

Tijd

Docentactiviteit

Leerlingactiviteit

Notities

Feedback van:

Datum:

Les bijgewoond in klas:

Minstens drie goed punten

Maximaal drie dingen die minder goed gingen

Tips, aandachtspunten, voorstellen voor verandering

Bijlage 6 Instrumenten -

