Bekwaamheidseisen in de praktijk

Redactie Praktijkserie BasisschoolManagement
M.C. van der Hoff-Israël
B. Keizer
A.J.M. van der Kroon
Drs. J.A. Verboon
Drs. C.S. Zwart

Myriam Lieskamp
José van Loo

Bekwaamheidseisen in de
praktijk
Een praktische handleiding voor het invoeren van bekwaamheidsdossiers

Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke
uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden
die eventueel in deze uitgave voorkomen.
Ontwerp omslag: Verheul Communicatie BV
ISBN 978 90 13 06709 5
NUR 793 360
© 2009 Kluwer, Alphen aan den Rijn
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23
augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

VOORWOORD / GEBRUIK VAN DIT BOEK

Onderwijs is een mooi vak. Een vak dat blijft boeien en binden. Het werken met
kinderen is een uitdaging. Een uitdaging die je aangaat omdat je dat graag wilt,
omdat je trots bent op je vak als leerkracht, als docent, als professional. Professioneel handelen betekent; weten wat je doet en waarom je het doet, met welk
doel en met welke visie.
De voorbeelden in dit boek komen uit de praktijk. We konden allebei zien
hoe teamleden met elkaar in gesprek gingen, enthousiast werden, in discussie
gingen. Dat alles inspireerde ons om dit boek te schrijven. Over een wet beroepen
in het onderwijs die ontwikkelingsgericht is, bedoeld is om het beste in mensen
naar boven te halen. Over integraal personeelsbeleid dat professioneel is, dat
recht doet aan een mooi vak.
Een professionele school met professioneel personeel dat met hart voor de zaak
werkt, voor de kinderen in de klas en voor de ouders van de kinderen, was de
motivatie van Ed Huijbens, onze collega van CNV Onderwijs. Net als wij voelde
hij zich sterk betrokken bij het onderwijs, en goed personeelsbeleid. Helaas is
hij in 2008 veel te vroeg overleden. Dit boek is ook voor Ed, om te laten zien,
dat wij zijn visie en ook onze visie nog steeds uitdragen.
In het eerste hoofdstuk gaan we in op de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van de bekwaamheidseisen voor professionals in het onderwijs. U krijgt
zicht op dDe samenhang tussen de verschillende beleidsdocumenten van het
Ministerie van OCW.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de wet Beroepen In het Onderwijs. De bekwaamheidseisen en de invoering daarvan in schoolorganisaties staan centraal
in hoofdstuk 3.
Vastleggen van de ontwikkeling van leerkrachten in een bekwaamheidsdossier komt aan de orde in hoofdstuk 4. Daarbij komen ook de criteria voor
vormgeving van het dossier aan bod.
Kern van de wet BIO en het werken met bekwaamheidseisen is het perspectief op ontwikkeling van leerkrachten. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe leraren en
organisaties zich richten op competentieontwikkeling.

V

Voorwoord / Gebruik van dit boek

Gesprekken tussen medewerker en schoolleider over de bekwaamheidseisen
staan centraal in hoofdstuk 6.
De gedachte van ‘een leven lang leren’ heeft consequenties voor verschillende
aspecten van personeelsbeleid. In hoofdstuk 7 werken we enkele relevante
terreinen uit, zoals de functiemix, werving en selectie, meerjarenplanning en
opleiden in de school.
Wij wensen u veel leesplezier.
2009 Myriam Lieskamp en José van Loo
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1. BEKWAAMHEIDSEISEN VOOR
ONDERWIJSPROFESSIONALS

'De kwaliteit van het onderwijs dat er gegeven wordt kan nooit hoger
worden dan de kwaliteit van de leraren.'
Kwaliteitsagenda PO 'scholen voor morgen' van het ministerie van O,C
&W
Onderwijs staat volop in de publieke belangstelling, bijna dagelijks besteden
kranten aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs. In verschillende rapporten,
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onderzoeken en publicaties staan de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leraar en schoolleider centraal. Initiatieven vanuit het veld,
de belangenorganisaties en het ministerie zijn erop gericht maatregelen voor
de toekomst te nemen om kwaliteit en professionaliteit te verhogen. Een cruciale plaats in dit geheel heeft de wet Beroepen In het Onderwijs (BIO), waarin
bekwaamheidseisen voor leraren zijn vastgelegd. De wet Beroepen in het Onderwijs gaat uit van een leven lang leren van de onderwijsprofessional. Daarmee
is de wet Beroepen in het Onderwijs vooral gericht op ontwikkelen van competenties van onderwijsgevend personeel. Ook het afgesloten Convenant Leerkracht
van Nederland (2008, ministerie O, C &W)) en de kwaliteitsagenda ' Scholen
voor Morgen' (2007, ministerie O, C & W) gaan uit van de professionele leerkracht als sleutel tot succes bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs
in Nederland.
Deze ontwikkelingen komen niet zo maar uit de lucht vallen; de professionele ontwikkeling van medewerkers was al het uitgangspunt bij het integrale
personeelsbeleidsplan in 2000.
In dit eerste hoofdstuk staan we stil bij de ontwikkelingen die hebben geleid
tot het vaststellen van bekwaamheidseisen voor professionals in het onderwijs.
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Zie rapporten commissie Dijsselbloem en de rapporten van de Onderwijsraad
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Maatschappelijke ontwikkelingen

Een leven lang leren
De Europese economie verandert steeds meer in de richting van een kenniseconomie. De kennis die mensen hebben en die zij kunnen inzetten zijn cruciaal
geworden in deze geglobaliseerde wereld. Overheden in Europa beschouwen
innovatie steeds meer als voorwaarde om economische groei te waarborgen.
De reden is dat de Europese economieën steeds minder concurrerend blijken,
en er alternatieve bronnen van werkgelegenheid gevonden moeten worden.
Het streven naar innovatie is vastgelegd in de Lissabon strategie van de Europese Unie, ook wel het Lissabon Akkoord genoemd. Doelstelling van het Lissabon Akkoord is dat tegen 2010 de EU de meest competitieve een dynamische
kenniseconomie van de wereld moet zijn. Tegelijkertijd is afgesproken om de
verbetering van het Europese sociale welvaartsmodel in stand te houden en te
streven naar duurzame groei. Een veel gemaakt onderscheid in dit verband is
het economische model 'Rijnland' dat medewerkers vooral ziet als kapitaal van
de organisatie en het Anglo-Amerikaanse' model dat vooral accent legt op de
belangen van de aandeelhouders. (Wilt u hier meer over weten, kijk dan eens
bij www.slowmanagement.nl)
De doelstelling om te innoveren en een duurzame kenniseconomie tot stand
te brengen heeft uiteraard veel gevolgen voor het onderwijs. De Nederlandse
regering heeft als doel gesteld het opleidingsniveau van de beroepsbevolking
te verhogen door te stellen dat in 2010 vijftig procent van de beroepsbevolking
hoger onderwijs moet hebben gevolgd. Op dit moment heeft nog geen 1/3 deel
van de beroepsbevolking dat niveau. Om de vijftig procent te realiseren moet
niet alleen de jeugd hoger opgeleid worden, maar ook de huidige beroepsbevolking: ‘een leven lang leren wordt de norm’ zo staat het letterlijk in het Hoger
Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) 2004.
In een vergrijzend en technologisch en economisch snel veranderend Europa
is een leven lang leren een noodzaak geworden. De Europese Raad van Lissabon
concludeerde dat meer transparantie op het gebied van kwalificaties en een
leven lang leren twee van de belangrijkste pijlers moeten zijn van de inspanningen om de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels aan de behoeften van de
kennismaatschappij aan te passen.
Deze ontwikkelingen hebben een duidelijke invloed op het onderwijs en de
onderwijsgevenden. Onderwijs staat in de schijnwerpers. Het accent ligt daarbij
op kwalitatief goed onderwijs, dat zoveel mogelijk leerlingen kansen biedt. Dat
kan alleen met een professionele leraar, die weet waar hij mee bezig is, met
welk doel, met welke kennis en welke vaardigheden. Deze kennis en vaardig-

2

1. Bekwaamheidseisen voor onderwijsprofessionals

1.1

heden 'verouderen' snel. Een leven lang leren komt dan om de hoek kijken. In
alle rapporten staat de professionele leraar centraal. Professionele leraren zijn
handelingsbekwaam, werken opbrengstgericht en zijn ondernemend. Om dit
te realiseren is professioneel personeelsbeleid noodzakelijk. Professioneel personeelsbeleid zorgt voor de condities waaronder personeel bekwaam kan
worden en bekwaam kan blijven. Er is een rapport verschenen over onderne2
merschap in het onderwijs , met daarin een omschrijving van ondernemerschap
en van de huidige situatie in het onderwijs in Nederland. Ook is er een rapport
3
verschenen over 'Een leven Lang Leren ' en wat dit vraagt aan investeringen,
vooral ook van het onderwijs in zijn totaliteit. Een Leven Lang Leren vraagt van
onderwijsinstellingen en de mensen die er werken andere kennis, andere
vaardigheden en soms een ander onderwijsprogramma. Bekwaam zijn en bekwaam blijven is het motto. En bekwaam zijn en bekwaam blijven vindt vooral
4
op de werkplek plaats. Kessels stelt dat leren een basiscompetentie is in een
kenniseconomie. Het gaat dan vooral om het kennen en begrijpen van de eigen
leerstijl, het bewust worden welke kennis en vaardigheden nodig zijn en het
kunnen organiseren van het eigen leerproces
Belangrijk is te beseffen dat er een economie aan het ontstaan is, waarin de
productiefactor ‘kennis’ een steeds belangrijker plaats in neemt ten opzicht van
arbeid, natuur en kapitaal ( de drie traditionele productiefactoren). Want door
het toepassen van kennis is innovatie mogelijk, die op zijn beurt weer leidt tot
nieuwe producten of diensten en daarmee economische groei mogelijk maakt.
Dit besef is al langere tijd aanwezig bij de Europese partners en bij de diverse
ministeries; de overheid is al geruime tijd tot de conclusie gekomen dat onderwijs daarbij een cruciale factor is. Goed onderwijs staat en valt met een professionele school, met professioneel personeel, aangestuurd door een professionele
schoolleider. De wet Beroepen in het Onderwijs vervult daarbij een essentiële
rol.
Cruciaal hierbij is het voeren van professioneel, integraal personeelsbeleid
door de schoolleider. UIt diverse onderzoeken blijkt dat met name het voeren
van kwalitatief goed personeelsbeleid nog vaak ontbreekt in het onderwijs.
Goed personeelsbeleid is een noodzakelijke voorwaarde om een school te

2
3
4

Overdiep, e.a. januari 2008, Onderwijs en Ondernemerschap, nulmeting, Den Haag
Raad voor werk en inkomen, februari 2008, naar een open en flexibele infrastructuur voor
een leven lang leren
Kessels, J, 2003, 1e druk Human Resource Development, organiseren van het leren, Kluwer,
Deventer
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hebben waar hoogwaardig onderwijs wordt gegeven door bekwame professionals.
5

Vinke stelt dat in de praktijk vaak de verbinding tussen de doelen die de organisatie (lees school) wil realiseren en de doelen die de medewerker heeft, niet
altijd helder zijn en onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Volgens Vinke wordt
er te weinig rekening gehouden met het kunnen, mogen, willen en durven van
medewerkers. Daardoor blijven belangrijke aspecten als motivatie, cultuur,
kernwaarden en kernambities onderbelicht.
Aantrekkelijkheid van het beroep
Op dit moment, anno 2008, zien we een groot kwantitatief en kwalitatief tekort
in het onderwijs. De sector wordt als onaantrekkelijk gezien om in te werken.
Er is sprake van een negatief beroepsimago en de sector kampt met veel problemen op diverse terreinen.
De Onderwijsraad en de Commissie Dijsselbloem (2007) hebben de huidige
problematiek in het onderwijs (van primair onderwijs tot het hoger beroepsonderwijs) onderzocht en komen tot de conclusie: de meeste vernieuwingen in
het onderwijs zijn mislukt en hebben niet bijgedragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering. Deze vernieuwingen in het onderwijs zijn vooral mislukt
omdat men 'vergeten' was bij al deze ontwikkelingen de medewerker te betrekken. Eén van de belangrijkste conclusies van de commissie Dijsselbloem is dan
ook dat de professional een prominente plaats heeft in een onderwijsorganisatie
en dus actief betrokken dient te worden bij de veranderingen die ingezet worden. Samenvattend komt de commissie Dijsselbloem tot de volgende adviezen:
De onderwijssector zal een vergelijkbaar salaris moeten ontvangen als de
markt. Er zal onderscheid gemaakt moeten worden in de kwaliteit van onderwijsgevende functies . Het is belangrijk dat er een sterk beroep ontstaat, waar
de nadruk ligt op de eisen van de bekwaamheid (wet Beroepen in het Onderwijs).
Bij het vaststellen van de eisen van deze bekwaamheid (ook bij na-en bijscholing) zal men leraren nadrukkelijk bij de accreditatie moeten betrekken. Tot
slot vindt de commissie dat er toegewerkt dient te worden naar een professionele school, waar de leraar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het lesgeven
en het management vooral verantwoordelijk is voor de randvoorwaarden.
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De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen heeft dit overgenomen
in het Actieplan Leerkracht. Dit heeft geresulteerd in het convenant Leerkracht
van Nederland (gesloten akkoord 3-07-2008).
1.2

Convenant Leerkracht van Nederland

De minister en de sociale partners hebben in april 2008 het convenant Leerkracht
6
van Nederland afgesloten. Er zijn afspraken gemaakt over een aantal terreinen.
De leraar zal een sterkere positie moeten krijgen in de onderwijsorganisatie.
Daarvoor wordt een professioneel statuut ontwikkeld waarin afspraken worden
opgenomen over deze sterkere positie. Onder andere door het vastleggen van
de professionele ruimte van de leraar.
Een tweede afspraak in het Convenant gaat over een betere beloning. Afgesproken is, onder andere, om meer loopbaanmogelijkheden te creëren. Dit is
vorm gegeven in een nieuw fenomeen: 'de functiemix'.
De functiemix biedt de mogelijkheid om leraren door te laten stromen naar
een LB of een LC functie. Aan de doorstroming zijn percentages gekoppeld die
een bestuur op bestuursniveau en op brin-nummerniveau zal moeten realiseren.
Een en ander wordt gemonitord via de website: www.functiemix.nl .
Bij het beleid rondom de functiemix en een betere beloning vormen de bekwaamheidseisen van de wet BIO het uitgangspunt. Er zijn twee voorbeeldfuncties
beschreven voor de leraar LA en de leraar LB. Er is ook een definitie gegeven
van een leraar in de CAO PO. In deze definitie is opgenomen dat de leraar die
voor een hogere leraarsfunctie in aanmerking wil komen, moet beantwoorden
aan de eisen van de WPO/WEC en de wet BIO.
Bij de functiemix wordt het criterium 'opleiden' mee gewogen bij de functiewaardering. Zo moet een leraar die voor LB in aanmerking wil komen een
werk en denkniveau HBO+ hebben door: relevante cursussen, master-classes,
HBO-masters of een EVC-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder.
In aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de
deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand. EVC betekent Elders Verworven Competenties. Een EVC- bewijs is een bewijs dat de leraar op een andere
manier dan het reguliere scholingstraject bepaalde competenties heeft verworven. Vaak wordt dit met behulp van een assessment vastgesteld.

6

Uit: Ministerie OCW, 2008 convenant Leerkracht van Nederland , Den Haag
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Tevens zijn twee aanvullende eisen opgenomen. Een leraar moet (mede) verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het uitdragen en het verdedigen van
onderwijskundig beleid. Een tweede eis is dat de leraar een taak heeft bij het
signaleren van en het reageren op behoeften tot vernieuwing van het onderwijs.
Tot slot is wel de eis gesteld dat voor de toekenning van de hogere functies van
de functiemix de definitie geldt van leraar. Dat wil zeggen dat een leraar pedagogische – en didactische verantwoordelijkheid heeft voor een groep leerlingen,
en voor de helft of meer van de 930 lesuren per schooljaar les geeft (deeltijders
7
naar rato) .
Zoals u ziet vormen de bekwaamheidseisen van de wet BIO steeds de basis voor
de ontwikkelingen.
In het convenant Leerkracht van Nederland zijn ook afspraken gemaakt over
de verdere professionalisering van de leerkrachten. Deze afspraken zijn aanvullend op de eerdere afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Professionalisering Onderwijzend Personeel en de afspraken die voortkomen uit de wet BIO
ten aanzien van het bekwaamheidsdossier.
Tot slot zijn er in het Convenant ook afspraken gemaakt over het scholingsfonds
( 2008), de kwaliteitsagenda voor de opleiding van leraren: 'krachtig meesterschap' (ministerie O, C & W 2008), over optimale inzetbaarheid, over diversiteit
en op welke wijze over de gehele uitwerking van het Convenant informatie
wordt uitgewisseld naar de Onderwijsinspectie en het Ministerie van O, C & W.
Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap.
De Wet BIO neemt een belangrijke plaats in bij het opleiden in de school. Studenten aan de PABO worden opgeleid met bekwaamheidseisen. Gedurende de
gehele opleiding wordt gewerkt aan deze bekwaamheidseisen en leveren studenten op verschillende manieren een bewijs dat zij beantwoorden aan de bekwaamheidseisen van de wet BIO. Het begeleiden van studenten en LIO’ers is
dus direct gerelateerd aan de bekwaamheidseisen van de wet BIO en heeft in
een school dus ook een belangrijke plaats.
In de kwaliteitsagenda 'Krachtig Meesterschap '(2008) wordt een aantal
maatregelen genomen om te zorgen dat de kwaliteit van de aankomende leraren
gewaarborgd en zelfs verhoogd wordt.

7
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Afspraken in deze kwaliteitsagenda, de bekwaamheidseisen zelf en de afspraken
rondom het bekwaamheidsdossier hebben een directe relatie met de dagelijkse
praktijk in de school.
Leraren die studenten begeleiden doen dit met behulp van de bekwaamheidseisen. De PABO’s hebben de bekwaamheidseisen uitgewerkt in meetbare
criteria voor de studenten en de begeleiders. Studenten moeten bewijslast leveren dat zij voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals deze omschreven zijn
op de PABO. Vaak gebeurt dit door een assessment. Het is dus van belang dat
de leerkracht die een student begeleidt, vertrouwd is met het werken met bekwaamheidseisen. Zie verder hoofdstuk 7.6
Belangrijkste aanbeveling
De belangrijkste aanbeveling van de verschillende onderzoeken en convenanten
is: zorg ervoor dat de professional die het uiteindelijke werk doet, weer invloed
kan uitoefenen op de organisatie waar hij werkt. Veranderingen kunnen alleen
tot stand komen als de medewerkers erbij betrokken zijn, er uitvoerig gecommuniceerd wordt en er regelmatig feedback plaats vindt.
Een andere belangrijke conclusie uit de verschillende onderzoeken is, dat de
8
ontwikkeling van personeelsbeleid achter blijven bij de verwachtingen. De
inzet van personele instrumenten kan veel beter. Het zorgvuldig invoeren van
de bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier is HET onderwerp van
deze publicatie, waarbij de leraar en het hele team actief betrokken worden bij
de implementatie van de bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier.
Goed personeelsbeleid is DE voorwaarde voor bekwame leraren. De wet Beroepen in het onderwijs heeft invloed op het wervings- en selectiebeleid, het professionaliseringsbeleid, de kwalitatieve formatieplanning, de gesprekkencyclus,
eigenlijk op vrijwel alle onderdelen van personeelsbeleid. Personeelsbeleid
9
kent de volgende werkvelden :
Werving en selectie
Personeel en planning
Arbeidsvoorwaarden en beloning
Feedback en beoordeling
Loopbaan en mobiliteit
Opleiding en ontwikkeling
8
9

Uit: LeerKracht, advies van de Commissie Leraren september 2007 , Rinnooy-Kan
Nauta, e.a. zonder jaartal, Kwaliteit van Human Resource Management, op weg naar excellerende medewerkers, INK Zaltbommel
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Arbo, verzuim en re-integratie
Taakinhoud en arbeidsorganisatie
Leidinggeven
Om het bekwaamheidsdossier zorgvuldig in te kunnen voeren is het van
belang om een goede analyse te maken van het huidige personeelsbeleid.
U loopt de verschillende werkvelden af met de vraag:
Als ik het bekwaamheidsdossier invoer wat moet ik dan doen op het
gebied van werving en selectie? Een antwoord zou kunnen zijn dat u het
selectiebeleid moet aanpassen omdat hierin nog niet de wet Beroepen
in het onderwijs is opgenomen.
Als ik het bekwaamheidsdossier invoer wat moet ik dan doen op het
gebied van personeel en planning? Een antwoord zou kunnen zijn dat u
eerst een overzicht moet maken op school- of bestuursniveau van alle
CV’s van alle personeelsleden, omdat u dat nog niet heeft.
In een schema kunnen dan kort alle consequenties in beeld gebracht
worden.
1.3

Scholen voor morgen

De bekwaamheidseisen van de wet BIO kunnen we niet los zien van de onderwijskundige ontwikkeling van het basisonderwijs. Het ministerie van O, C & W
heeft in de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs ‘Scholen voor morgen
10
– samen op weg naar duurzame kwaliteit in het primair onderwijs’ geschreven
dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen in de wereld behoren.
En ook dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de basisschool. Dat is goed
nieuws en een compliment voor al die professionals die steeds weer een goede
prestatie leveren.
Maar achterover leunen in deze snel veranderende maatschappij waar onderwijs een cruciale rol speelt is er niet bij. Onderwijs zal steeds alert moeten
inspelen op signalen uit onze maatschappij. De verantwoordelijkheid voor
verandering, ontwikkeling en activiteiten op het terrein van kwaliteit legt het
ministerie steeds meer bij het onderwijs zelf; bij leraren, schoolleiders en
schoolbesturen.

10
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Uit: Scholen voor morgen, kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs, Ministerie van O,
C & W, 2007
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In de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs gaat het om twee
kernvragen:
A. Wat hebben we nodig om voorbereid te zijn op de toekomst?
B. Wat hebben leraren en schoolleiders nodig om het onderwijs te verbeteren?
A. Wat hebben we nodig om voorbereid te zijn op de toekomst?
In de kwaliteitsagenda kunnen we lezen dat het huidige primair onderwijs een
stevige ontwikkeling doormaakt vooral op het terrein van:
– Kwaliteit van het bestuur
– Kwaliteit van het management
– Deelname aan en netwerken zoals Platforms en Weer Samen Naar School
– Toename van het aantal brede scholen
– Toename van het aantal specialisten in de scholen
Maar….. de Nederlandse leerling leest minder goed dan vijf jaar geleden. De
stijging van het taal- en rekenniveau van de voorgaande jaren stabiliseert.
Volgens de inspectie zijn er 100 zeer zwakke scholen en 1000 risico scholen
(per 2008).
Als antwoord op deze constateringen formuleert het ministerie op drie terreinen maatregelen die nodig zijn voor leraren en schoolleiders om het onderwijs
te verbeteren. Een hoofdgebied is het leren van beschikbare informatie. Een
tweede gebied is het leren van en met elkaar. Het derde gebied betreft de optimale condities die nodig zijn om de resultaten van taal en rekenen de komende
jaren daadwerkelijk te verbeteren.
De kwaliteitsagenda geeft vijf sporen aan waarlangs zij een aantal doelen
realiseren:
Spoor 1: vastleggen wat leerlingen moeten kennen en kunnen als zij het primair onderwijs verlaten
Spoor 2: zicht op succes bieden
Spoor 3: leren van elkaar (een sectorbrede versterking van het handelingsniveau en repertoire van leraren op het gebied van taal en rekenen)
Spoor 4: het verminderen van de taalachterstand
Spoor 5: het bieden van een rijke leeromgeving
Welke doelen zijn vastgelegd in de Kwaliteitsagenda?
1. in 2009 zijn er eindtermen vastgelegd voor een leerling in groep 8 op het
gebied van taal en rekenen
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2. in 2011 is er een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
3. in 2011 is de taalachterstand van achterstandsleerlingen aan het einde van
de basisschool met 40 % gereduceerd t.o.v. meetjaar 2002
4. in 2011 zijn de gemiddelde leerprestaties van leerlingen met een achterstand,
met een specifieke leerbehoefte, gemiddelde leerlingen en getalenteerde
leerlingen (dus alle leerlingen), op het gebied van taal en rekenen aantoonbaar gestegen t.o.v. 2005.
5. in 2011 voldoet minimaal 80 % van de scholen aan de indicatoren voor
kwaliteitszorg van de onderwijsinspectie
6. in 2011 zijn er nog maar 50 zeer zwakke scholen en de periode dat een
school zwak presteert is zo kort mogelijk.
Om deze doelen te realiseren is de conclusie getrokken dat er professionele leraren en schoolleiders nodig zijn. In de Kwaliteitsagenda is de volgende vraag,
en aansluitend een antwoord, geformuleerd om deze doelen te realiseren:
Praktijkvoorbeeld kwaliteitsagenda:
Bij een teambijeenkomst is een presentatie gegeven over de doelen van
de kwaliteitsagenda 'Scholen voor morgen'. Leerkrachten hebben daarna
samen gediscussieerd welke consequenties deze doelen voor henzelf
hebben. Zo gaf een leerkracht uit groep 8 aan dat het wel fijn is dat er
eindtermen komen op het gebied van taal en rekenen, omdat je dan
precies weet waar je naar toe werkt. Een interne begeleider gaf aan, dat
de kwaliteitsagenda 'Scholen voor morgen' veel maatregelen neemt voor
onderwerpen waar zij dagelijks mee bezig is, zoals het werken met achterstandsleerlingen. Maar zij vroeg zich af of alle leerkrachten in haar
team dan als voldoende bekwaam kunnen worden beschouwd.
B. Wat hebben leraren en schoolleiders nodig om het onderwijs te verbeteren?
Het analyseren van beschikbare gegevens en daar van leren
Scholen verzamelen informatie op bestuursniveau door middel van het jaarverslag, op schoolniveau door middel van het inspectierapport en kwaliteitsrapportages van de school zelf en resultaten van het leerlingvolgsysteem. Al deze
rapportages herbergen een schat aan gegevens waar het bestuur, de schoolleiding en de medewerkers veel van kunnen leren om het onderwijs verder te
verbeteren. Het ministerie wil scholen stimuleren vaardigheden te ontwikkelen
om de beschikbare informatie om te zetten in concrete verbeteringen van het
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onderwijs. Het ministerie maakt daarbij een onderscheid in toetsen die gericht
zijn op het verbeteren van het onderwijs en toetsen die gericht zijn op het
toetsen van de resultaten van het onderwijs. De eerste vorm van toetsen is het
belangrijkste, maar de tweede vorm van toetsen is onmisbaar. Uiteindelijk moet
iedere leraar, schoolleider en professionele organisatie zelf de kwaliteit van het
onderwijs in de gaten houden en zich kunnen verantwoorden over wat de
11
school met de leerlingen heeft bereikt.
Het leren van en met elkaar
Cruciaal is de rol van de leraar in het geheel. Om de doelen van de kwaliteitsagenda te realiseren stelt het ministerie dat het leren van elkaar, het leren van
experts op bepaalde gebieden, en het versterken van het vak essentieel is.
Daarnaast is er een cruciale rol voor de schoolleider, die leraren in staat stelt
het beste onderwijs te geven vanuit ambities. In het onlangs gesloten convenant
'Actieplan Leerkracht' zijn afspraken gemaakt om dit tot stand te brengen zoals
12
een scholingsfonds
Optimale condities creëren om de resultaten van taal en rekenen daadwerkelijk te verbeteren
Het uitgangspunt bij het creëren van optimale condities is, dat de kinderen
optimaal kunnen leren. Kinderen met een taalachterstand hebben moeite om
de taalachterstand nog in te lopen. Dat kan alleen als je vroegtijdig investeert
in de aanpak van die taalachterstand. Dat kan door voorschoolse educatie uit
te breiden (gemeenten krijgen daar extra geld voor) via een uitbreiding van het
budget voor het wegwerken van taalachterstanden en door extra geld beschikbaar te stellen voor scholing van leraren en leidsters in voor- en vroegschoolse
educatie.
Een optimale omgeving zorgt ook voor aandacht voor talentvolle leerlingen.
Een rijke leeromgeving draagt bij aan het leerresultaat van de leerling. Ook wil
het ministerie de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren.
Een ambitieuze agenda, die samen met het convenant Actieplan Leerkracht
kansen biedt; kansen om samen in gesprek te gaan en scholen te ontwikkelen
tot lerende organisaties. De bekwaamheidseisen, zoals deze geformuleerd zijn
in de algemene maatregel van Bestuur, zijn dan de basis. Het gaat erom samen
met de leraar een professionele standaard te formuleren die bijdraagt aan het
bereiken van deze doelen op het gebied van onderwijs aan kinderen.
11
12

Uit; Scholen voor morgen, ministerie van O, C & W 2007, pagina 5
Convenant Leerkracht van Nederland 2008, pagina 5
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Praktijkvoorbeeld relatie met het schoolplan
Bij een stichting hebben alle teams uitleg gekregen over de kwaliteitsagenda Scholen voor morgen, het convenant Leerkracht van Nederland
en de relatie met hun eigen schoolplan. Doordat ze de onderlinge samenhang zagen en dit vertaalden naar hun eigen lesgeven, werd het nut van
de bekwaamheidseisen heel duidelijk.
Kernvraag was: Wat herken je van de kwaliteitsagenda Scholen voor
morgen in je eigen klas en in je eigen school? En welke consequenties
heeft dit dan voor wat jij zou moeten kunnen en weten? En wil je dat
dan ook? Welke kansen zie je en wat heb je nog nodig van de school?
Er ontstond een boeiende discussie met een verrassend lijstje met wensen.
1.4

Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel

Professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel, inclusief het management, leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, van onderwijsinnovatie en van schoolontwikkeling. Personeel bepaalt de onderwijskwaliteit. Steeds meer scholen zijn zich de laatste jaren bewust geworden van de
13
noodzaak en het belang van het investeren in het menselijk kapitaal.
In het convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel
in primair en voortgezet onderwijs is tussen de minister en de werkgevers- en
werknemersorganisaties een aantal afspraken gemaakt over het professionaliseren en het begeleiden van onderwijspersoneel. Het convenant is in de zomer
van 2006 ondertekend. De wet BIO met de bekwaamheidseisen en de verplichting tot het onderhouden van deze bekwaamheidseisen zijn mede aanleiding
geweest tot het afsluiten van dit convenant.
Mogelijkheden van het convenant
Het convenant richt zich op de positie van de professionele beroepsbeoefenaar:
leraren en het management. Het is vooral gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor leraren en ander onderwijspersoneel binnen de school om
zich verder te ontwikkelen. In totaal zijn er negen doelstellingen geformuleerd
voor de komende jaren. De doelstellingen richten zich op de gehele loopbaan
13

12

Uit: convenant professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in het primair en
voortgezet onderwijs, 2006. ministerie O, C & W

1. Bekwaamheidseisen voor onderwijsprofessionals

1.4

van medewerkers binnen een schoolorganisatie. Zo heeft een aantal doelen
betrekking op de instroom van personeel, op onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling en een aantal richt zich op doorstroomproblematiek. Er is ook een
doelstelling geformuleerd over een instrument om de instroom, doorstroom
en uitstroom te managen.
De negen streefdoelen:
1. Scholing en begeleiding van zij-instromers
2. Begeleiding beginnend onderwijspersoneel
3. Vermindering aantal on(der)bevoegde leraren in het voortgezet onderwijs
4. Onderhouden van de bekwaamheid en verdere professionalisering
van het onderwijspersoneel
5. Professionalisering directeuren primair onderwijs
6. Meer vrouwen in het management
7. Opleiden in de school
8. Innovatie in primair en voortgezet onderwijs
9. Meerjaren strategische personeelsplanning
Laten we eens nader kijken naar deze streefdoelen en hun relatie met de wet
14
BIO en de bekwaamheidseisen.
1. Scholing en begeleiding van zij-instromers
Zij-instromers zijn mensen die werkervaring buiten het onderwijs hebben. Hun
instroom in het onderwijs wordt bevorderd door een soepele overgang in een
flexibele inwerkperiode en aangepaste salariëring. Als streefdoel is geformuleerd: zij-instromers voldoen binnen twee jaar aan de bekwaamheidseisen voor
het werk dat ze verrichten.
Voor de realisatie van dit streefdoel wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
de afspraken die zijn gemaakt in de regionale convenanten over arbeidsmarktbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het opleidingsbeleid voor het primair
onderwijs.
Om zij-instromer te kunnen worden moet hij of zij minstens beschikken
over een HBO-diploma en voldoende competenties en relevante beroepservaring
hebben. De zij-instromer in het primair onderwijs volgt om een bevoegde docent
te worden een stappenplan. Na het vinden van een baan zal er een geschikthei14

Uit: uitwerking negen streefdoelen convenant Professionalisering, Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2007
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donderzoek plaats vinden dat bestaat uit een intake en een assessment. Blijkt
de kandidaat geschikt te zijn voor het beroep van leraar dan krijgt hij een geschiktheidverklaring en kan hij gelijk voor de klas. Vervolgens moet de zij-instromer een scholingstraject volgen van maximaal 2 jaar. Dit scholingstraject
wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. Deze hele procedure is gebaseerd op de bekwaamheidseisen en tijdens dit bekwaamheidsonderzoek
wordt vastgesteld of de zij-instromer hieraan voldoet.
2. Begeleiding beginnend onderwijspersoneel
Leerkrachten die in het onderwijs starten willen graag lesgeven, zij kiezen voor
een baan in het onderwijs. Maar uit onderzoeken blijkt dat het moeilijk is om
dit enthousiasme vast te houden wanneer je als startende leerkracht overspoeld
wordt door de druk van de verantwoordelijkheid en de hoeveelheid werk. Hoe
blijven de leerkrachten op de been en hoe hou je hun enthousiasme vast? Voor
zowel startende leerkrachten als leidinggevenden die met startende leerkrachten
te maken hebben zijn er inmiddels heel wat hulpmiddelen om niet alleen de
start maar ook het vervolg vol enthousiasme vorm te geven.
Uit schoolvoorbeelden komt naar voren dat goed begeleide starters hun
werk prettiger vinden, minder snel afhaken, sneller groeien in de school en een
positiever beeld hebben over hun ontwikkelkansen. Deze positieve uitkomsten
benadrukken het belang van goede begeleiding bij aanvang van de loopbaan.
Scholen zetten begeleidingsprogramma’s in als kwaliteitsverbetering van zowel
het personeel als de schoolorganisatie. De start van deze begeleiding wordt
gevormd door het 'bekwaamheidsonderzoek' bij de selectie, de afspraken die
gemaakt worden in tijd en geld en het vastleggen van deze afspraken in het
bekwaamheidsdossier (zie hoofdstuk 4)
3. Vermindering aantal on(der)bevoegde leraren in het voortgezet onderwijs
Docenten die hun opleiding (nog) niet hebben afgerond zijn onbevoegd.
Docenten die een eerste- en/of tweedegraadsbevoegdheid hebben voor een
bepaald vak, maar lesgeven in een ander vak voor dezelfde graad zijn onderbevoegd.
Als streefdoel is geformuleerd: partijen zetten zich er voor in, dat bij de
aanstelling van on(der)bevoegden afspraken worden gemaakt over de wettelijk
verplichte scholingsinspanning, die er op zijn gericht dat 90% van de
on(der)bevoegde leraren binnen twee jaar voldoet aan de bekwaamheidseisen
voor het werk dat zij verrichten (en daarmee bevoegd is).
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4. Onderhouden van de bekwaamheid en verdere professionalisering van het
onderwijspersoneel
Een belangrijke doelstelling in dit convenant is de bekwaamheid en professionalisering van onderwijspersoneel. Bekwaamheid omvat dan een geïntegreerd
geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, persoonlijke eigenschappen
en gedragsrepertoire. Dat geheel stelt iemand in staat op een correcte manier
te handelen in een bepaalde situatie. Daarmee wordt er een directe relatie gelegd
met de kwaliteitsagenda: scholen voor morgen, waar afspraken gemaakt zijn
om de handelingsbekwaamheid van leraren te verhogen. Uitgangspunten zijn
daarbij de bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier. Streefdoel bij dit
onderdeel is dan ook dat elk personeelslid waarvoor bekwaamheidseisen zijn
vastgesteld, in 2007 beschikt over een bekwaamheidsdossier zoals bedoeld in
de Wet Beroepen in het Onderwijs.
5. Professionalisering directeuren primair onderwijs
Professionele leiding in het primair onderwijs is een belangrijke sleutel tot
succes om de doelen van de kwaliteitsagenda en het Convenant te realiseren.
Gezien de cruciale rol van de schoolleiding bij het realiseren van een opbrengstgerichte cultuur, is verdere professionalisering van directeuren een belangrijk
streefdoel. De dreigende schaarste, de veranderende schoolleidersrol en waarborging van kwaliteit vragen om aandacht voor bevordering van de professionalisering van schoolleiders.
Het ministerie van OCW onderschrijft het belang van professionele directeuren. Zij heeft een agenda opgesteld, 'opbrengstgericht leiderschap' waarin
maatregelen worden genomen, vooral op het gebied van deskundigheidsbevor15
dering op het gebied van personeelsbeleid
Als streefdoel is geformuleerd: bevorderen dat leidinggevenden in het primair
onderwijs zich verder kunnen professionaliseren. Hierbij gaat het om het voldoen aan en onderhouden van competenties om als leidinggevende in het primair onderwijs te functioneren.
Leidinggevende is een breed begrip. In het primair onderwijs zijn verschillende
leidinggevenden werkzaam: directeuren, adjunct directeuren, locatiedirecteuren,
bovenschoolse managers, middenmanagement. Onder leidinggevenden worden
in dit verband (bovenschoolse) directeuren, adjunct-directeuren en locatieleiders
verstaan.

15

Ministerie OCW, 2008, Opbrengstgericht Leiderschap, Den Haag
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6. Meer vrouwen in het management
Om een betere vertegenwoordiging van vrouwen in het management tot stand
te brengen, is het noodzakelijk dat meer vrouwelijke leraren doorstromen naar
een managementfunctie. Een betere vertegenwoordiging van vrouwen is allereerst van belang in het kader van gelijke ontwikkelingskansen. Er is een wet
evenredige vertegenwoordiging die onderwijswerkgevers bij wie sprake is van
ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties, verplicht om
per vier jaar een beleidsdocument vast te stellen, gericht op de vergroting van
het aandeel vrouwen. Tot slot is er de verwachte grote uitstroom van oudere
leidinggevenden in 2015. De vervangingsvraag in die functiecategorie zal groot
zijn. Vrouwen zijn nodig om te kunnen blijven voorzien in vacatures.
17

7. Opleiden in de school
Opleiden in de school is een duaal traject, waarin lerarenopleiding en school
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de scholing van docenten en
iedere partner een afgebakend deel van de scholing verzorgt en de resultaten
daarvan beoordeelt en waarbij de student ook verantwoording moet afleggen.
Basis is hier de bekwaamheidseisen van de wet BIO, het (digitaal) portfolio van
de student en de wijze waarop de school zelf de bekwaamheidseisen hebben
geïmplementeerd.
In 2008 is de Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap opgesteld om het
opleiden in de school te professionaliseren (zie hoofdstuk 7.6).
8. Innovatie in het primair- en voortgezet onderwijs
Als streefdoel is geformuleerd: partijen besteden aandacht aan de professionalisering van de leraar en van ander onderwijspersoneel die nodig is voor de
vergroting van hun rol en betrokkenheid bij onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling.
18
Docenten hebben zich in de enquête 'Onderwijs aan het woord' uitgesproken over visie en leren. In alle onderwijssectoren komen verbeterpunten met
betrekking tot leren, ontplooiing, gebruik maken van elkaars kennis en ervaring,
als team leren, voor.

16
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18
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Uit: uitwerking negen streefdoelen convenant Professionalisering, Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2007
Uit: uitwerking negen streefdoelen convenant Professionalisering, Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2007
www.onderwijsaanhetwoord.nl
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Leraren geven aan dat een inspirerende visie belangrijk is, maar in de praktijk
vindt men daar weinig van terug. De visie moet vanuit het team komen en dat
is nu onvoldoende het geval.
Als er een innovatie plaats vindt, zal dit altijd betekenen dat leraren nieuwe
dingen moeten leren. Het gaat niet zomaar vanzelf. Innovaties vinden plaats
op basis van bepaalde basisstrategieën. Belangrijk is om innovaties planmatig
vorm te geven, waarbij er gekeken wordt naar de lange termijn, gebaseerd op
een eigen visie, gekoppeld aan heldere doelen. Het gaat dan steeds om de vragen:
doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed? En wat hebben we
nodig om het nog beter te kunnen doen. De principes van een lerende organisa19
tie, zoals Senge deze formuleert kunnen daarbij ondersteunen. Zie voor een
korte uitwerking van de leerdisciplines van Senge hoofdstuk 7.
9 . Meerjaren strategische personeelsplanning
Ten aanzien van meerjaren strategische personeelsplanning is in het convenant
professionalisering onderwijspersoneel de volgende doelstelling geformuleerd:
Partijen bevorderen dat eind 2007 50% van de schoolbesturen in het PO en 100%
van de schoolbesturen in het VO een meerjarige strategische personeelsplanning
hebben opgesteld.
De meerjaren strategische personeelsplanning is een middel om voldoende
(kwantitatief) en professioneel (kwalitatief) personeel op de lange termijn te
hebben en te houden. Uitgangspunt daarbij is de missie en de visie van de hele
organisatie (meerdere scholen die vallen onder hetzelfde bestuur) of van de
school (bij een zogenoemde één-pitter). Zo’n missie en visie resulteren in een
aantal taken en werkzaamheden, die weer vertaald worden naar functies. De
taken en werkzaamheden worden vastgelegd in functieomschrijvingen. Daaraan
zijn de benodigde kennis en vaardigheden gekoppeld, waarbij de bekwaamheidseisen het uitgangspunt vormen. Vervolgens wordt er gekeken naar de
huidige situatie en welke maatregelen nodig zijn om naar het gewenste functiebouwwerk te komen. We werken dit nader uit in hoofdstuk 7. U kunt een en
20
ander ook nalezen in de brochure: 'professionals sturen samen' , een uitgave
in opdracht van het ministerie van O, C & W. Bij de meerjaren strategische
personeelsplanning worden ook de afspraken uit het Convenant Leerkracht van
Nederland en de CAO PO 2009 meegenomen.

19
20

Senge e.a. 2007 5e druk : de Lerende school, Academic service, 2006
Barteld, Professionals sturen samen, 2006
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Samenhang tussen beleiddocumenten

Tot slot
In hoofdstuk 1 hebben wij u meegenomen langs landelijk beleid, cao-afspraken
en visies van diverse wetenschappers op het gebied van personeelsbeleid en
met name competentiemanagement. De praktijkvoorbeelden die u gelezen
heeft, zijn voorbeelden van een project over invoering van bekwaamheidseisen
op een manier die recht doet aan de professionaliteit van de leraren. Dit project
had twee hoofddoelen: het invoeren van bekwaamheidseisen op een meetbare
manier, en het invoeren van een bekwaamheidsdossier op een zodanige manier
dat leraren dit ook zelf willen.

18

2. INTEGRAAL PERSONEELSBELEID EN DE WET
BEROEPEN IN HET ONDERWIJS

'Haal nieuwe ideeën binnen en geef ze een majesteitelijk onthaal – er
kan er één tussen zitten die later koning wordt.'
Steve Rogers
2.1

Inleiding wet BIO

De Nederlandse overheid heeft vanuit de grondwet de plicht om zorg te dragen
voor goed onderwijs. Daarvoor is een wettelijk kwaliteitsstelsel samengesteld,
zoals de WPO, de WEC, de wet Kwaliteitszorg en de wet BIO. De Onderwijsinspectie fungeert in dat kader als een onafhankelijk toezichtorgaan. De Onderwijsinspectie hanteert normen voor de inhoud van het onderwijs (bijvoorbeeld
kerndoelen) en voor de beroepskwaliteit van het onderwijspersoneel. De wet
BIO is te beschouwen als een concrete uitwerking van de overheidszorg voor
de beroepskwaliteit van het onderwijspersoneel.
In 2005 werd de wet Beroepen in het Onderwijs van kracht. Twee hoofdonderdelen van de wet Beroepen in het Onderwijs zijn: de bekwaamheidseisen gekoppeld aan een bekwaamheidsdossier geldend voor directeuren in het primair
onderwijs en voor leraren primair- voortgezet onderwijs en BVE sector. Deze
bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur
(2006). Per 1 augustus 2007 moet er van iedere leraar een bekwaamheidsdossier
zijn op school en op termijn ook van iedere directeur (po).
De wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) gaat over de kwaliteit van
het onderwijspersoneel. Kern van de wet BIO is blijvend ontwikkelen; een leven
lang leren. De wet is bedoeld om personeel tijdens de loopbaan in ieder geval
aan een minimum aantal kwaliteitseisen te laten voldoen. De werkgevers
moeten het personeel daartoe in staat stellen. De gewenste kwaliteit wordt
beschreven in zeven bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen zijn een basispakket competenties voor:
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leraren in het primair onderwijs
leraren in het voortgezet onderwijs
leraren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
leraren in het voorbereidend hoger onderwijs

Zoals u in het voorgaande hoofdstuk heeft kunnen lezen is de wet BIO een
middel om scholen zich te laten ontwikkelen tot autonome, professionele arbeidsorganisaties. In een professionele school maken teams samen afspraken
over de kwaliteit van het onderwijs en welke competenties zij daarbij nodig
denken te hebben.
Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (www.lbpo.nl) is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen – leraren, onderwijsondersteuners of schoolleiders. Zij hebben het initiatief in het opstellen van de bekwaamheidseisen. Zij bepalen hoe de minimum kwaliteitseisen er per beroep uit zouden
moeten zien.
Het LPBO ontwikkelt ook, in samenwerking met de beroepsgroepen, bekwaamheidseisen voor de ondersteunende beroepen in het onderwijs. Het
Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) brengt advies uit aan de
minister van OCW over de beroepen in het onderwijs en de bijbehorende bekwaamheidseisen. Het instellen van het Platform is een uitvloeisel van de Wet
BIO.
Het ITS in Nijmegen voert in 2009 een landelijk onderzoek in opdracht
van het LPBO naar de invoering van de bekwaamheidseisen. De resultaten
van dit onderzoek worden medio 2009 verwacht. U kunt de eindresultaten
van het onderzoek vinden op www.lbpo.nl.
De lerarenopleidingen werken ook met de bekwaamheidseisen van de wet BIO.
Zij zijn het uitgangspunt voor het opleidingsprogramma op de PABO. Zij vormen
de basis van de lerarenopleidingen. De bekwaamheidseisen vormen ook de
basis voor de regels rondom de zij-instroom.
Praktijkvoorbeeld Hogeschool Arnhem Nijmegen: summatieve competentiebeoordeling (SCB)
Een competente leraar beschikt over de bekwaamheidseisen, geordend
naar de 7 SBL competenties en werkt en denkt op HBO-niveau.
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De kwaliteit van de competentieontwikkeling wordt beoordeeld onder
de beroepstaken. Bij elke beroepstaak worden meerdere competenties
beoordeeld en elke competentie hoort bij 1 of meerdere beroepstaken.
De beroepstaken nemen per niveau in complexiteit toe.
Summatieve beoordelingen zijn altijd gericht op de competenties die
nodig zijn om een beroepstaak te kunnen uitvoeren en op de bijbehorende
indicatoren.
Studenten worden op 3 niveaus beoordeeld:
Niveau 1: SCB 1 opleidingsbekwaam ( eindniveau propedeuse)
Niveau 2: SCB 2 afstudeerbekwaam ( eindniveau kernfase)
Niveau 3: SCB 3 startbekwaam ( eindniveau opleiding)
Tijdens de SCB wordt naast de beoordeling van de inhoudelijke eisen
(SBL competenties) ook het HBO denk- en werkniveau getoetst d.m.v.
de professionele standaard. De hiervoor genoemde onderdelen zijn verwerkt in beoordelingslijsten per niveau met concrete indicatoren per
competentie. De beoordelingslijsten worden zo nodig bijgesteld n.a.v. .
beoordelingsanalyses gebaseerd op meningen van zowel studenten, begeleiders, assessoren en vertegenwoordigers uit het werkveld.
Studenten presenteren hun bekwaamheid per beroepstaak in het presentatiedeel van hun digitaal portfolio. Hierin laat de student het beste van
zijn 'kunnen' zien aan de hand van praktijkvoorbeelden, ondersteund
met kwalitatief goed en veelzijdig bewijsmateriaal.
Bij de competentiebeoordeling bepalen onafhankelijke assessoren, (1 uit
het veld en van de opleiding) aan de hand van de beoordelingslijsten of
de student bekwaam handelen laat zien voor de beroepstak. Vervolgens
gebruiken zij de 4 componenten van de professionele standaard om de
kwalificatie verder te bepalen.
M.b.v. de professionele standaard kan, beter dan met de SBL-competenties
alleen, worden bepaald hoe goed de student eigenlijk is. Bij een positieve
beoordeling kennen zij studiepunten toe.
Tekst komt (deels) uit Samen bouwen aan kwaliteit, zelfevaluatierapport
Pabo Groenewoud Nijmegen, maart 2008
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Noot schrijvers: in deze beschrijving wordt nog gesproken over de SBL
competenties. Het besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel is
de juiste benaming.
De wet BIO is niet alleen voor de toekomstige leraren. De bekwaamheidseisen
zijn, van het begin van de opleiding op de PABO tot de leraar met FPU gaat, het
uitgangspunt voor de bekwaamheid. Momenteel worden er ook bekwaamheidseisen ontwikkeld voor de onderwijsondersteunende beroepen in het onderwijs
en voor directeuren in het primair onderwijs.
Een vergelijking met een ander beroep kan helpen om het nut van de
wet BIO te laten zien.
Stelling: u hebt een huisarts van 50 jaar, waarvan u weet dat hij of zij
niets meer heeft gedaan aan bijscholing of het bijhouden van vakliteratuur. Hoeveel vertrouwen heeft u dan in deze huisarts?
Geldt dit ook voor leraren die niets meer hebben gedaan aan bijscholing
of het bijhouden van vakliteratuur en niet op de hoogte zijn van de hedendaagse ontwikkelingen?
Het ministerie O, C &W, heeft een brochure uitgegeven die u kunt downloaden
waar informatie over de wet Beroepen in het Onderwijs is opgenomen. De
brochure heet: ' Blijf groeien in het Onderwijs'
In deze brochure is een aantal veel gestelde vragen opgenomen. In de bijlage
bij dit boek zijn een aantal veelgestelde vragen voor u geselecteerd.
Toezicht
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het naleven van de Wet BIO.
Bij het ter perse gaan van deze publicatie was nog niet de volledige werking
van de wet BIO in het toezichtkader opgenomen, maar wel vastgelegd in een
wetsvoorstel. Wanneer het wetsvoorstel is aangenomen mogen onderwijsinspecteurs daadwerkelijk de bekwaamheidsdossiers inzien. Wel kijkt de inspectie,
zeker bij een zwakke school, of er voldoende is geïnvesteerd in het personeelsbeleid.
Bij onderwijsinstellingen kan de inspectie bijvoorbeeld kijken naar de
planvorming. Heeft de school zijn beleid rond bekwaamheidseisen vastgelegd
in het schoolplan of het kwaliteitszorgverslag? Ook wordt gekeken naar de realisering van die plannen. Is het vastgelegde beleid vertaald naar concrete af-
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spraken met ieder personeelslid? Worden die afspraken nagekomen? Leiden
ze tot de nagestreefde kwaliteit? De inspectie heeft op basis van de wet BIO het
recht om een bekwaamheidsdossier in te zien als er vragen zijn over kwaliteit
van de onderwijsgevende.
Praktijkvoorbeeld Onderwijsinspectie
De school moet jaarlijks verslag uitbrengen wat zij precies gedaan heeft
om de leraar in staat te stellen om aan de bekwaamheidseisen te voldoen.
Aan de hand van dit verslag kan de Onderwijsinspectie bepalen of de
school voldoende investeert in de kwaliteit van de medewerkers. Ook
kan de Onderwijsinspectie vragen stellen over het gevoerde personeelsbeleid en met name het investeren in het op peil houden van de bekwaamheidseisen aan de hand van de resultaten die de school behaalt. Blijven
de resultaten op het gebied van taal of rekenen achter dan kan de Onderwijsinspecteur onderzoeken of er voldoende geïnvesteerd is in de deskundigheid van de leraar op het gebied van taal of rekenen met behulp
van de bekwaamheidsdossiers van de leraren.
Belangrijk om te weten is dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is en
hierop wordt aangesproken door de Onderwijsinspectie.
2.2

De bekwaamheidseisen

De bekwaamheidseisen vormen de basis voor de wet BIO, het is een basispakket.
Een school kan zelf een extra competentie toevoegen of bepaalde vaardigheden die uit het schoolplan voortkomen. Zo kunnen er competenties toegevoegd
worden omdat de school Jenaplanonderwijs of Daltononderwijs verzorgt. Maar
ook de keuze om adaptief onderwijs te geven kan aanleiding zijn om extra
competenties toe te voegen.
Lerarenopleidingen hebben de bekwaamheidseisen 'vertaald' naar competenties
die passen bij de lerarenopleiding. Zij hebben wel een basisstandaard nodig om
te kunnen voldoen aan de eisen van de wet BIO.
Praktijkvoorbeeld Hogeschool Arnhem Nijmegen
Pedagogisch competent
Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving
in zijn groep en zijn lessen.
Zo'n leraar zorgt ervoor dat de kinderen
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weten dat ze erbij horen en welkom zijn
weten dat ze gewaardeerd worden
op een respectvolle manier met elkaar omgaan
uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor
elkaar
initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken

De leerkracht:
●
heeft snel (binnen enkele weken) een beeld van een klas, van
de individuele kinderen en van de sociale verhoudingen en het
sociale klimaat; kan dit interpreteren en objectief rapporteren
●
stimuleert kinderen om kritisch na te denken over hun opvattingen en gedrag en om daarover in de groep te communiceren
●
pakt de meest voorkomende, alledaagse ontwikkelings- en gedragsproblemen adequaat aan (‘kleine’ vormen van faalangst,
onzekerheid, motivatieproblemen, tijdelijke gedragsproblemen)
●
ontwerpt (eventueel met behulp van een collega) een plan van
aanpak om het leef- en werkklimaat voor een groep kinderen
te verbeteren en kan dit uitvoeren
●
beschrijft van elk kind in zijn groep hoe het zich ontwikkelt op
fysiek, sociaal-emotioneel en moreel gebied en bevordert deze
ontwikkeling
●
signaleert als er ontwikkelings- of gedragsproblemen zijn, kan
beoordelen of en hoe hij die zelf kan aanpakken en weet waar
hij eventueel hulp kan vinden in en buiten de school
●
verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en ook hoe hij de
groep of individuele kinderen benaderd heeft. Daarbij maakt
hij gebruik van relevante, theoretische en methodische inzichten.
De details van de bekwaamheidseisen en een zorgvuldige implementatie van
deze bekwaamheidseisen beschrijven we in hoofdstuk 3.
2.3

Bevoegd, benoembaar en bekwaam

Door de wet BIO wordt er een onderscheid gemaakt tussen de begrippen, bevoegd, benoembaar en bekwaam. Als een leraar de PABO of de Lerarenopleiding
met goed gevolg heeft afgerond vanaf 2006, is deze leraar op grond van de wet
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BIO bevoegd voor het onderwijs. Als de leraar vóór 2006 zijn of haar bevoegdheid
gehaald heeft, blijft hij of zij bevoegd.
Benoembaar is iemand als er aanvullende regels worden opgevolgd. Zo moet
een leraar een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen.
Bekwaam is een leraar die voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen en
deze onderhoudt. Aan de bekwaamheidseisen zoals deze nu zijn vastgelegd
wordt op basis van wederzijdse afspraken gewerkt. Regelmatig worden de bekwaamheidseisen geëvalueerd en aangepast aan de eisen die dán aan de competenties van leraren worden gesteld. Zo ontstaat een cyclus van een leven lang
leren die wordt vastgelegd in een bekwaamheidsdossier.
In schema:
bevoegd

benoembaar

Bekwaam

1

de leraar heeft een Hoger Onderwijs-getuigschrift dat is afgegeven
vóórdat de bekwaamheidseisen zijn ingevoerd en waaraan een
onderwijsbevoegdheid is verbonden, of hij heeft een HO -getuigschrift waaruit blijkt dat hij aan de bekwaamheidseisen voldoet
(degenen die na 2006 afstuderen).
de leraar is bevoegd en hij kan een verklaring omtrent gedrag
overleggen en de rechter heeft hem niet uitgesloten van het geven
van onderwijs. Iemand is ook benoembaar als hij nog niet bevoegd
is; leraar in opleiding is (LIO) of zij-instromer en hij volgens de
wet onbevoegd mag werken. De eisen van benoembaarheid zijn
dan ook van toepassing.
de leraar voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen, hij onderhoudt tijdens zijn loopbaan zijn bekwaamheid

Praktijkvoorbeeld solliciteren met een digitaal portfolio
Een pas afgestudeerde leerkracht solliciteert naar een baan als groepsleerkracht op een Jenaplanschool. Ze nodigt de sollicitatiecommissie uit
om haar digitale portfolio in te zien.
Dit is nieuw voor de leden van de sollicitatiecommissie. In het digitale
portfolio van deze sollicitant zijn, naast de wettelijk vereiste bevoegdheidsdocumenten, bewijsmaterialen te vinden van de competenties op
het gebied van Jenaplanonderwijs. Zo zien de leden van de sollicitatiecommissie onder meer een video-opname van een les wereldoriëntatie.

1

Uit: Ministerie O, C & W, brochure;'Blijf groeien in het onderwijs', (2006),
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De sollicitatiecommissie is onder de indruk van deze nieuwe manier van
solliciteren. De schoolleider neemt ideeën voor een digitaal bekwaamheidsdossier mee in de beleidsontwikkeling van de school
2.4

Integrale benadering

De wet BIO kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 2000 werd het Integraal
Personeelsbeleidplan (IPB) ingevoerd in het onderwijs. Door de invoering van
IPB is gestimuleerd dat er een horizontale afstemming plaats vindt tussen het
gevoerde personeelsbeleid en de doelen die in het schoolplan staan. Ook werd
een verticale afstemming gestimuleerd, door de diverse personele instrumenten
onderling met elkaar in relatie te brengen.
De begrippen competentiemanagement, POP (Persoonlijk OntwikkelPlan) en
TOP (Team OntwikkelPlan), horizontale en verticale afstemming deden hun
intrede in de school. De wet BIO en de daarbij behorende onderdelen zijn een
logisch gevolg van IPB en passen ook bij de ontwikkelingen naar 'een leven lang
leren'.
De bekwaamheidseisen zijn het uitgangspunt voor:
– Het bekwaamheidsdossier
– Het schoolplan
– De gesprekkencyclus
– Het professionaliseringsbeleid (hoofdstuk 9 CAO-PO)
– Taakbeleid (50% van de 166 uur deskundigheidsbevordering)
– Het benoemingsbeleid
– Het bestuursformatieplan
– Werving- en selectie
– Functiemix (convenant Leerkracht van Nederland)
– Eenmalige beoordeling leraren LA en LB eindschaal 18 (convenant Leerkracht
van Nederland)
Door steeds de bekwaamheidseisen als uitgangspunt te nemen voor het
gebruik van diverse personele instrumenten ontstaat er een eenheid van beleid.
Het personeelsbeleid van de school vormt dan een bijdrage voor de onderwijskwaliteit van de school en dat is nu precies de bedoeling.
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Praktijkvoorbeeld IPB werkvelden
Bij een stichting voor 13 scholen in het basisonderwijs is het strategische
beleid eerst verder uitgewerkt in een integraal personeelsbeleidsplan.
Van elk hoofddoel van het strategische beleidsplan is per IPB werkveld
gekeken of er in dat werkveld iets moet gebeuren met een bepaald personeelsinstrument. Bijvoorbeeld het invoeren van bekwaamheidsdossier
IPB werkvelden 1: werving & selectie
Wervingsbeleid advertentie opstellen met de bekwaamheidseisen zoals
deze op school gelden
Sollicitatieprocedure aanpassen aan eerste meting voor het bekwaamheidsdossier
IPB werkvelden 2: personeel & planning
Introductiebeleid aanpassen / afstemmen op het format van het bekwaamheidsdossier
Voor het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan een
meting uitvoering of alle personeelsleden een bekwaamheidsdossier
hebben en een overzicht genereren van alle gevolgde opleidingen en
scholingen tot nu toe.
IPB werkvelden 3: arbeidsvoorwaarden & beloning
In de jaarplanning wordt twee maal per jaar tijd beschikbaar gesteld
voor het werken aan het bekwaamheidsdossier.
In het taakbeleid wordt tijd beschikbaar gesteld voor het werken aan het
bekwaamheidsdossier.
IPB werkvelden 4: feedback & beoordeling
Het functioneringsgesprek, de POP regeling, het beoordelingsgesprek en
de regeling eenmalige beoordeling leraren in eindschaal LA 18 worden
in relatie gebracht met het bekwaamheidsdossier
Het invoeren van het instrument 360 º feedback en het leren werken met
het principe van de STAR-techniek (gesprekstechniek die uitgaat van een
vast patroon: beschrijf de situatie, wat was je taak, welke actie deed je
en wat was het resultaat. Ben je daar tevreden over?)
IPB werkvelden 5: loopbaan & mobiliteit
Het inventariseren van loopbaanwensen en mobilteitswensen via het
bekwaamheidsdossier
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IPB werkvelden 6: opleiding & ontwikkeling
Het ontwikkelen van professionaliseringsbeleid op schoolniveau en op
individueel niveau
IPB werkvelden 7: arbo- verzuim- & re-integratiebeleid
IPB werkvelden 8: taakinhoud & arbeidsorganisatie
IPB werkvelden 9: stijl van leidinggeven
Training voor directeuren in de nieuwe gesprekkencyclus, het eenmalig
beoordelen van leraren in de eindschaal LA. Training in het voeren van
beoordelingsgesprekken met behulp van de bekwaamheidseisen.
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'De vraag is: wil je meten en beheersen, of geef je mensen de kans hun
persoon met de professie te verbinden?'
Fred Korthagen
3.1

Inleiding

De bekwaamheidseisen vormen de basis voor de wet Beroepen in het onderwijs.
Deze bekwaamheidseisen zijn ontwikkeld, samen met mensen uit het onderwijs
door Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). De SBL schrijft op de website dat
de verantwoordelijkheden van leraren samen te vatten zijn in vier beroepsrollen.
Beroepsrollen zijn rollen die een leraar heeft binnen het totaal van de beroepsuitoefening. De beroepsrollen die onderscheiden worden zijn; een inter-persoonlijke rol, een pedagogische rol, een vakinhoudelijke- en didactische rol en
een organisatorische rol. Deze rollen zullen zeker herkenbaar zijn in de praktijk.
Aan die beroepsrollen kun je competenties koppelen, kennis en vaardigheden
die de leraar nodig heeft om die beroepsrol te kunnen vervullen. Bij de bekwaamheidseisen noemen we dit de indicatoren.
SBL schrijft verder ook dat deze beroepsrollen vervuld worden in vier typen
situaties die kenmerkend zijn voor het werk van leraren. De genoemde situaties
zijn, het werken met leerlingen, het samenwerken met collega’s, het samenwerken met de omgeving en het werken aan de eigen professionele ontwikkeling.
SBL heeft vervolgens deze vier beroepsrollen en deze vier situaties met elkaar
in verband gebracht waardoor er een matrix ontstaan is. Deze matrix beschrijft
met behulp van indicatoren het genoemde gebied. Zo ontstaan er dus 7 bekwaamheidseisen, waar de kern van het leraarschap in is opgenomen.
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In schema:
Overzicht competenties
Met leerlingen
Interpersoonlijk
1
Pedagogisch
2
Vakinhoudelijk en didac- 3
tisch
Organisatorisch
4
(bron: www.lerarenweb.nl)

Met colle- Met omge- Met zichga's
ving
zelf

5

6

7

Deze door het SBL voorgestelde bekwaamheidseisen zijn in de Tweede Kamer
besproken en daarna vastgesteld in een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
Formeel heet dit besluit: Besluit bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel, met
als ondertitel, Besluit van 23 augustus 2005, nr. 05.000562 houdende vaststelling
van bekwaamheidseisen voor leraren in het basis- onderwijs, het speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor docenten
educatie en beroepsonderwijs, alsmede houdende aanwijzing van vakken voor
bekwaamheid als vakleerkracht in het primair onderwijs (Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel). U kunt deze downloaden via www.minocw.nl
Een bekwaamheidseis bestaat uit een aantal criteria op vaardigheidsniveau en
een aantal criteria op kennisniveau. In de bijlage bij het besluit bekwaamheidseisen zijn omschrijvingen toegevoegd, op welke wijze je vorm kunt geven aan
de bekwaamheidseisen. Alle zeven bekwaamheidseisen zijn op dezelfde manier
uitgewerkt. In de begripsbepaling in de AMvB, staat omschreven wat met school
en instelling bedoeld wordt. In de AMvB is ook aangegeven dat dit besluit geen
betrekking heeft op leraren of docenten die godsdienstonderwijs of levenbeschouwelijk vormingsonderwijs geven. Aan de AmvB is ook een toelichting
toegevoegd.
Tot slot is ook opgenomen: ' deze titel omvat zintuiglijke en lichamelijke
oefening in het primair onderwijs uitsluitend:
a. voor het onderwijs in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs , en
b. voor het speciaal onderwijs in de groepen van leerlingen tot 7 jaren.'
Dit heeft te maken met het feit dat leraren in het basisonderwijs een aparte
bevoegdheid moeten halen voor het geven van gymnastiek voor de groepen
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drie tot en met 8, en voor het speciaal onderwijs voor de leerlingen die ouder
zijn dan 7 jaar.
De bekwaamheidseisen zoals deze zijn opgenomen in de wet Beroepen in het
Onderwijs, zijn bedoeld om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren. Daarvoor is aansluitend een convenant Professionalisering en begeleiding
onderwijspersoneel in het primair- en voortgezet onderwijs (2006) afgesproken.
Zie voor een korte uitwerking van dit convenant hoofdstuk 1 van dit boek.
3.2

De algemene bekwaamheidseisen van de wet BIO

We kijken eerst wat nader naar het begrip 'bekwaamheidseis'. Een bekwaamheidseis is in feite een competentie. Er zijn verschillende definities van competentie voorhanden. Wij kiezen hier voor de volgende definitie:
Een competentie is de omschrijving van (een) (gespecialiseerde) kennis,
vaardigheid of persoonskarakteristiek waardoor de effectieve medewerker
zich onderscheidt van een minder of niet effectieve medewerker. Een
competentie omvat alle aspecten van werk- en denkniveau, kennis,
vaardigheden, houding en gedrag. De kenniscompetenties kunnen niet
los gezien worden van de gedragscompetenties.
De bekwaamheidseisen van de wet BIO geven een beeld van de kennis, vaardigheden van de leraar. De bekwaamheidseisen zoals deze in de wet BIO zijn omschreven geven een algemeen beeld hoe de leraar in de dagelijkse praktijk
functioneert.
Maar het is een algemeen beeld. De bekwaamheidseisen zijn van toepassing
op alle leraren in Nederland. Maar zijn alle scholen in Nederland wel hetzelfde?
Want het onderwijs dat op uw school gegeven wordt vraagt kennis, vaardigheid,
houding en gedrag dat past bij het onderwijs van uw school. Het is daarom van
belang samen met uw team te beschrijven op hoe precies de bekwaamheidseis
op uw school er uit ziet.
Een kenmerk van competenties is dat ze meetbaar en zichtbaar zijn. Maar is
dat ook zo bij de bekwaamheidseisen zoals ze nu in de wet BIO gelden? En waar
zijn de componenten houding en gedrag opgenomen?
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Een voorbeeld:
Dit is de bekwaamheidseis Artikel 2.4. Interpersoonlijke competentie leraar
1
PO
1. De leraar onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is
zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op
de kinderen. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van
groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en
van de kinderen tot stand te brengen.
2. Om te voldoen aan het eerste lid:
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact
kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen,
2¨.
hij geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid en geeft hun een eigen inbreng, en
3¨.
hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen
en tussen de kinderen onderling;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
1¨.
hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen
in de leefwereld van de kinderen, en
2¨.
hij is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie en
kent in het bijzonder de implicaties daarvan voor zijn eigen
doen en laten.
Deze bekwaamheidseisen zijn van toepassing op alle leraren in het primair
onderwijs. Maar wanneer weet je nu dat de leraar contact maakt en dat hij ervoor zorgt dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen?
In de volgende paragraaf werken we dit nader uit.
3.3

Schoolspecifieke competenties: 'zo doen wij dat hier'

Het draait bij de bekwaamheidseisen in essentie er om een verbinding te leggen
tussen de visie van de school en wat daarvoor nodig is aan kennis, vaardigheden
en gedrag van de leraren.

1
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Het is dus de kunst om datgene wat in de visie van de school beschreven is en
vastgelegd in het schoolplan, te 'vertalen’, met als uitgangspunt de bekwaamheidseisen van de wet Beroepen in het Onderwijs. Op die manier kunt u beschrijven welke kennis en welke vaardigheden juist op uw school nodig zijn. De
hoofddoelen in het schoolplan zijn dan de bril waardoor u naar de bekwaamheidseisen kijkt. Maar we voegen daar nog een extra dimensie aan toe op basis
van onze gehanteerde definitie, namelijk welke houding en welk gedrag heeft
u daarbij dan nodig.
Een voorbeeld
De bekwaamheidseis is:
'hij ontwerpt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering
om de kinderen te begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en
werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling te
bevorderen,’ (Artikel 2.5 Pedagogische competentie leraar PO)
U vraagt zicht dan vervolgens af :
– Wat betekent dit dan voor onze school?
– Hoe ziet op onze school een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat eruit?
– Hoe bevorderen de leraren de sociaal- emotionele en morele ontwikkeling
op onze school?
De vervolgvraag is dan?
– Welke kennis heeft de leraar daar dan bij nodig op deze school?
– Welke vaardigheden heeft de leraar op deze school daarbij nodig?
– Welke houding/ gedrag zal de leraar dan laten zien?
De bekwaamheidseis wordt op deze manier beschreven in concrete, vooral
waarneembare kennis, vaardigheden, gedragsaspecten en houding.
Nog een voorbeeld:
Als een school in haar visie heeft staan dat zij onderwijs wil geven volgens
de principes van het Dalton onderwijs zal dit zichtbaar opgenomen kunnen
worden in de bekwaamheidseisen. Als een school in haar visie heeft staan dat
zij onderwijs wil geven volgens de principes van het Jenaplan onderwijs zal dit
ook zichtbaar zijn in de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen van de
Daltonschool zullen er anders uit zien dan de bekwaamheidseisen van de Jenaplanschool.
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Praktijkvoorbeeld bekwaamheidseisen in het speciaal onderwijs
Een zml-school wil duidelijk maken welke schoolspecifieke competenties
leerkrachten nodig hebben om vorm te geven aan effectief klassenmanagement. Eerst is het onderwijskundige kader voor klassenmanagement
ontwikkeld. Wat verstaan wij op onze school onder goed klassenmanagement, wat betekent dit voor de inrichting van de lokalen, hoe wordt effectief instructie gegeven en hoe bevorderen we de zelfstandigheid van
leerlingen? Nadat het team een handboek klassenmanagement heeft
samengesteld is besproken over welke competenties leerkrachten moeten
beschikken om schoolspecifieke werkwijzen voor klassenmanagement
vorm te geven.
Deze competenties zijn toegevoegd aan de algemene bekwaamheidseisen
en maken deel uit van de IPB-gesprekkencyclus.
Het beste is om de bekwaamheidseisen te vertalen samen met de teamleden.
Want wie zijn nu de professionals als het gaat om de beroepsrollen in de verschillende beroepssituaties, en wat is hun visie op bekwaamheid? Daarmee
worden de bekwaamheidseisen leerkrachtkenmerken van de leraar zelf.
Het invoeren van bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier is niet iets
wat je op een namiddag doet. Een teamvergadering waarin het personeel een
bekwaamheidsdossier voorgeschoteld krijgt en moet gaan invullen is gedoemd
te mislukken en roept alleen maar weerstand op. De invoering betreft een veranderingsproject waarbij de regels die voor grote veranderingen gelden gevolgd
moeten worden wil het succesvol zijn.
De conclusie van het rapport Rinnooy-Kan die stelt dat grote veranderingen
in het onderwijs over het algemeen niet met de leerkrachten samen zijn ingevoerd wordt dan niet bevestigd. Bekwaamheidsdossiers op de juiste manier
geïmplementeerd, zijn een dossier waar leraren trots op zijn en dat ze graag
willen laten zien.
Laten we eens kijken naar een praktijkvoorbeeld uit Noord-Brabant.
3.4

Bekwaamheidseisen en de betrokkenheid van het team: een
praktijkvoorbeeld

Bij Stichting Peelraam in Noord-Brabant is in 2007-2008 een project uitgevoerd
waarbij alle teams zelf bekwaamheidseisen hebben vertaald op basis van de
doelen uit hun schoolplannen.
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Bij Stichting Peelraam zijn 13 basisscholen aangesloten, ieder met een eigen
visie op onderwijs en een eigen schoolplan.
Gestart werd met een analyse van de huidige situatie van de school op verschillende gebieden, zoals taken en bevoegdheden, deskundigheid, houding, samenwerking, klimaat. De analyse werd gemaakt met behulp van de matrixanalyse
2
van Peter Camp . Er werd ook een analyse gemaakt van het schoolplan. Wat is
nu precies de onderwijskundige visie; met welke onderwijskundige bril wordt
er op deze school gewerkt?
De conclusie uit de matrixanalyse en de onderwijskundige bril vormden
samen de keuze welke bekwaamheidseis als eerste in aanmerking kwam. Kwam
bijvoorbeeld uit de matrixanalyse naar voren dat op het gebied van samenwerking nog veel te verbeteren viel, werd de bekwaamheidseis: competent in het
samenwerken met collega’s als start genomen.
Iedere school heeft een eigen schoolplan met een eigen onderwijskundige visie
en iedere school had een andere uitkomst uit de matrixanalyse. Er werden dus
verschillende bekwaamheidseisen als startpunt gekozen en alle bekwaamheidseisen zijn dan ook allemaal verschillend 'vertaald'. De afspraak was wel dit samen met het team te doen, omdat het daarmee vooral bekwaamheidseisen van
de leraren zelf werden. Voordeel van deze aanpak was, dat de leraren intensief
bezig waren met het formuleren wat zij nu een goede leraar vonden op hun
eigen school. De leraren gaven ook aan dat zij het voordeel van het werken met
bekwaamheidseisen zagen. Het was makkelijker om samen afspraken te maken.
De op deze wijze geformuleerde bekwaamheidseisen waren ook uitgangspunt
voor het functioneringsgesprek, het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP), de
3
360° feedback en uiteindelijk ook voor het beoordelingsgesprek.
Zo wordt iedere bekwaamheidseis vertaald op basis van de hoofdkeuzes die
gemaakt zijn in het schoolplan.
Het volgende schema geeft de gekozen strategie weer.

2
3

Camp, P, 2005, Kracht met de matrix, uitgeverij Business Contact, Antwerpen
Een aanpak waarin medewerkers feedback krijgen van hun collega's
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Sommige scholen hebben er voor gekozen om steeds één bekwaamheidseis
samen te vertalen.
Uitgangspunt was het onderwijskundige concept dat de school gekozen had.
Dat onderwijskundige concept, bv. coöperatief leren, was de bril waarmee naar
de bekwaamheidseis werd gekeken.
Het belang van een goed schoolplan en de duidelijke richting van dit
schoolplan werd daarmee in één klap volstrekt duidelijk. De start bij iedere
bijeenkomst was dus eerst:
Wat staat er in het schoolplan, door welke bril kijken we?
Op een teamvergadering werd gezamenlijk op een flap de bekwaamheidseis
stap voor stap vertaald in een indicator waar iedereen zich in kon vinden. In
eerste instantie duurde het gemiddeld ongeveer een uur voordat de bekwaamheidseis in de 'kleur van de school' werd 'vertaald. Naarmate teamleden meer
bedreven werden in het formuleren van indicatoren ging dit proces sneller.
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Praktijkvoorbeeld bekwaamheidseis 1
Op basisschool De Vlieger Stichting Peelraam hebben alle teamleden met
de directeur samen deze bekwaamheidseis als volgt beschreven.
Bekwaamheidseis 1 basisschool
Competent in het samenwerken met collega’s
De leraar onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken
met collega’s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch
klimaat op zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede
schoolorganisatie.
Om aan deze eis te voldoen beschikt de leraar over de volgende vaardigheden (A), kennis (B) en houding (C):
A1. Hij deelt informatie die voor de voortgang van het werk van belang is
met collega’s, en maakt gebruik van de informatie die hij van collega’s krijgt.
Op de Vlieger zien wij de leraren het volgende doen:
–
Hulpvragen van leraren samen uitwisselen en bespreken
–
Klassenconsultatie, o.a. op basis van een kijkwijzer
–
Dossiers aanleggen
–
HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) toepassen en
samen kansen, plussen en minnen van leerling bespreken
A2. Hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van
overleg en samenwerken op school.
Op de Vlieger zien wij leraren het volgende doen:
–
Leraren nemen deel aan intervisie, leerling-bespreking, teamvergadering, zorgvergadering, werkvergadering, informele gesprekken
–
Onze constructieve bijdrage gaat middels de sandwichfeedback,
en op basis van consensus
A3. Hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie
Op de Vlieger zien wij leraren het volgende doen:
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–

Op de Vlieger kun je aankloppen voor collegiale consultatie en
intervisie (incidentmethode)

A4. Hij levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school.
Op de Vlieger zien wij leraren het volgende doen:
–
Wij werken allemaal mee aan de volgende doelen uit ons jaarplan:
- HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek)
- Coöperatief leren
- Wet BIO
- Communicatie
- Aanscherpen van onze visie
- Oriëntatie en keuzes maken voor nieuwe methodes
- Verbeteren van de eindopbrengsten
B1. Hij is op praktisch niveau bezig met methodieken voor samenwerken en
intervisie.
Op de Vlieger beschikken de leraren over de volgende kennis (dan weet
je)
–
Kennis m.b.t. de incidentmethode en sandwichfeedback; deze
theoretische achtergrond heeft elke leraar op papier en in zijn
hoofd.
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'Wij beoordelen onszelf naar waartoe wij ons in staat achten, terwijl
anderen ons beoordelen naar hetgeen wij al gedaan hebben.'
Henry Wadsworth Longfellow
In 2007 hebben basisscholen voor iedere medewerker een bekwaamheidsdossier.
In dat dossier is minimaal vastgelegd dat de leraar over de bekwaamheidseisen
beschikt en de wijze waarop de leraar die bekwaamheid onderhoudt. Deze
verplichting komt voort uit de wet Beroepen in het onderwijs:
De wet Beroepen in het Onderwijs richt zich nadrukkelijk op ontwikkelen. Bekwaamheidseisen die vertaald zijn in concrete indicatoren bevorderen de professionele dialoog. Je kunt met de bekwaamheidseisen samen in gesprek; de
leerkrachten onderling en de leerkracht met de leidinggevende. De bedoeling
van het werken met bekwaamheidseisen en het werken met een bekwaamheidsdossier is, dat op school samen gesproken wordt over wat wel goed gaat en
waar nog verbeteringen te realiseren zijn. Een bekwaamheidsdossier is dus
géén registratiedossier, maar een manier om de eigen bekwaamheid als leraar
te kunnen laten zien.
Tot slot is een eis van de wet BIO dat het bevoegd gezag jaarlijks verslag uitbrengt op welke wijze zij de medewerkers in staat stelt om aan de bekwaamheidseisen te werken. Het bekwaamheidsdossier kan daar een bron van informatie voor zijn.
4.1

Het bekwaamheidsdossier

De definitie die gehanteerd wordt bij het bekwaamheidsdossier is als volgt:
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Het bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling die laat zien
dat de leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid onderhoudt in afstemming
met het beleid van zijn school.
Kern van deze definitie is dat er een afstemming is tussen individuele ontwikkeling en schoolbeleid.
In een bekwaamheidsdossier zijn de resultaten opgenomen op het gebied
van scholing en deskundigheidsbevordering die een leraar (en straks ook onderwijsondersteuner en schoolleider primair onderwijs) in de loop van de tijd heeft
behaald. Deze resultaten zijn het gevolg van afspraken tussen de werkgever en
de werknemer. Het kan gaan om certificaten, diploma's, bewijzen van deelname,
gespreksverslagen etc.
Het bekwaamheidsdossier biedt de mogelijkheid om je professionaliteit te
laten zien.
In een pilotproject in 2006 is er geëxperimenteerd met een bekwaamheidsdossier. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een brochure: Professionals sturen
samen. Zie literatuurlijst. Deze brochure kunt u downloaden.
Er is ook een speciale website waar informatie te vinden is over het bekwaamheidsdossier: www.bekwaamheidsdossier.nl
Functies van het bekwaamheidsdossier
Een bekwaamheidsdossier is in feite een managementtool. De wet BIO zegt ook
dat het hebben van een bekwaamheidsdossier van alle medewerkers de verantwoordelijkheid is van het bevoegde gezag.
Er zijn drie functies gekoppeld aan het bekwaamheidsdossier.
Allereerst is het een middel om te laten zien dat er een relatie is tussen dat
wat de school wil realiseren en de bekwaamheden van de leraren. De tweede
functie is dat het bekwaamheidsdossier gebruikt kan worden om te laten zien
dat de school bijdraagt aan het bekwaam houden van alle leraren (hoofddoel
van de wet Beroepen in het onderwijs). Ten derde heeft het bekwaamheidsdossier de functie om gericht te werken aan de professionele ontwikkeling van de
leraren. Een vierde functie die toegevoegd kan worden is, dat het bekwaamheidsdossier informatie geeft over de bekwaamheid in relatie met de voorbeeld1
functies voor LA, LB en LC van de functiemix .

1
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Praktijkvoorbeeld bekwaamheidsdossier
Bij stichting Peelraam is gekozen voor COSMO van stichting SIKON
(www.sikon.nl).
COSMO is een digitaal bekwaamheidsdossier waar medewerkers hun CV
invullen, een overzicht geven van hun bekwaamheidseisen, mobiliteitswensen kunnen aangeven, scholingswensen kunnen invullen. Cosmo
staat voor Competenties, Ontwikkeling, Scholing, Mobiliteit en Opleiding.
In dit programma zijn drie niveaus van inloggen aanwezig: op medewerkerniveau, op schoolniveau en op bovenschoolniveau. Op bovenschoolniveau kan een overzicht gegenereerd worden van alle opleidingen van
alle medewerkers, maar ook van alle scholingswensen. Ook kan gekeken
worden of er al medewerkers voldoen aan de criteria van de voorbeeldfuncties.
4.2 Criteria voor het bekwaamheidsdossier
De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld. Scholen
mogen een bij hun werkwijze passende vorm en inhoud ontwikkelen.
Er gelden vijf functionele criteria waaraan het dossier moet voldoen:
1. Bij indiensttreding legt de school vast:
–
of de medewerker in het bezit is van een relevant bewijs dat hij voldoet
aan de bekwaamheidseisen,
–
indien dat niet zo is, stelt de school vast wat ontbreekt, op welke
wijze de medewerker dit aanpakt, op welke termijn, met welke middelen en welke mogelijkheden
2. Bij indiensttreding spreekt de school met de medewerker af welke professionalisering binnen welke termijn gewenst is in relatie tot :
–
de taken die de medewerker gaan vervullen
–
beleid van de school
–
wensen en ambities van de medewerker zelf
3. De school houdt een overzicht bij van:
–
de professionele loopbaan van de medewerker
–
het verloop van de professionele ontwikkeling
4. De school houdt een overzicht bij van periodieke overleggen tussen school
en medewerker op het gebied van:
–
wederzijdse verwachtingen
–
de mogelijkheden
–
de wensen over de verdere professionele ontwikkeling
5. De school houdt dit dossier actueel.
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Wat zijn nu de consequenties van deze criteria voor de school?
Allereerst zal de school bij het sollicitatiegesprek uit moeten gaan van de bekwaamheidseisen zoals deze in de wet zijn opgenomen. Het eerste criterium
is niet zo moeilijk, want dat is in principe het diploma van de opleiding. Daarmee
is die persoon benoembaar. Voldoet hij of zij er niet aan, dan zullen er afspraken
gemaakt worden over wat er precies ontbreekt, hoe de leraar dat gaat aanpakken,
hoe lang hij of zij daarover gaat doen, welke mogelijkheden er zijn en met
welke middelen. Heb je als school een duidelijk geformuleerd competentieprofiel, dan wordt het al een stuk makkelijker; dan kan er gericht een plan gemaakt
worden om dit te realiseren.
Het tweede criterium is lastiger als je uitgaat van alleen de bekwaamheidseisen
van de wet BIO. Dit criterium vraagt van de school dat zij helder heeft welke
taken de medewerker heeft op basis van de doelen uit het schoolplan EN de
wensen en ambities van de leraar zelf op het gebied van professionalisering.
Dit criterium is dus bij uitstek geschikt om te gebruiken bij de functiemix, mits
helder is beschreven hoe het competentieprofiel er uit ziet.
De overige drie criteria zijn om twee redenen belangrijk.
De eerste reden is dat door vast te leggen welke professionele ontwikkeling
gewenst is en welke professionalisering al heeft plaats gevonden, er op bovenschools niveau managementinformatie beschikbaar komt voor professionaliseringsbeleid op de langere termijn voor alle scholen. Deze informatie is weer
belangrijk voor verdere invulling van de functiemix.
De tweede reden is dat de informatie gebruikt kan worden om maatregelen
te nemen om de gewenste koers van de hele stichting of de vereniging te realiseren. Ook kan het informatie geven over de aanwezige kwaliteiten en talenten
in een vereniging of een stichting.
Een school zal dus om een bekwaamheidsdossier goed te kunnen invoeren
moeten beschikken over:
1. een vorm om bekwaamheidseisen te meten
2. een gesprekkencyclus
3. een schoolplan (beleid van de school)
4. professionaliseringsbeleid
5. loopbaangesprekken
6. overzicht van alle professionaliseringsactiviteiten van alle leraren
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4.3 Vormgeving van een bekwaamheidsdossier
De inhoud en de vorm zijn niet wettelijk geregeld. Uitgangspunt van het bekwaamheidsdossier is bekwaam zijn en bekwaam blijven. Dat stelt wel eisen
aan de keuze van het bekwaamheidsdossier. Als een leraar zijn of haar bekwaamheidsdossier ziet als een mogelijkheid om de eigen bekwaamheid en de eigen
professionele ontwikkeling te kunnen laten zien, kan het een stimulerende
functie hebben.
Heeft het alleen een functie als registratiemiddel, wordt het door leraren
vooral gezien als een last.
Er zijn verschillende formats voorhanden. Vooraf zal eerst nagedacht moeten
worden welke functies het bekwaamheidsdossier krijgt en of het aansluit bij
de 5 functionele criteria die er geformuleerd zijn.
Het bekwaamheidsdossier wordt gevuld vanaf de 1e dag na de sollicitatie
of de 1e dag nadat het bekwaamheidsdossier is ingevoerd. En dan is het belangrijk dat dit dossier een doorlopende lijn vertoont en een 'leven lang' meegaat.
De keuze komt dan al snel te liggen bij een elektronisch dossier. Als u het dossier
ook wilt gebruiken om een overzicht te maken van alle activiteiten die zijn
ondernomen voor de verdere professionalisering dan is het ook belangrijk om
meerdere niveaus van toegang op te nemen.
Ook moet u nadenken over hoe de leraar het bekwaamheidsdossier mee
kan nemen als hij de school verlaat en op een andere school gaat werken.
U kunt ook kiezen voor een portfolio. Een portfolio is méér dan een bekwaamheidsdossier. In een portfolio worden ook proeven van bekwaamheid opgenomen. Op de site van het SBL staan voorbeelden van portfolio’s. Met een portfolio
werkt een leraar aan zijn bekwaamheid en zijn competenties. Hij levert dan
bewijslast van zijn eigen kennis, vaardigheden en houding. Het is belangrijk
om zorgvuldig na te denken over de doelen die het bekwaamheidsdossier moet
gaan vervullen en daar een passend format bij kiezen.
De wet Beroepen in het Onderwijs geeft niet exact aan welke documenten deel
uitmaken van het bekwaamheidsdossier. Je kunt uit de geformuleerde functionele criteria wel opmaken dat er minimaal een verslag in hoort over hoe de leraar aan de bekwaamheidseisen voldoet bij indiensttreding. Concreet kun je
hierbij denken aan het diploma van de lerarenopleiding. Op dit moment hebben
studenten die van de lerarenopleidingen komen bijna altijd een (digitaal)
portfolio. Bij het maken van concreter afspraken over de professionele ontwikkeling, in relatie tot de taken die de leraar uitvoert, kan je dit concreet vertalen
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naar bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dan is voldaan aan een
derde criterium – de school moet een overzicht bijhouden van de periodieke
overleggen – voldaan. Concreet zouden dit de verslagen van de functioneringsgesprekken zijn. In het verslag zullen dan wel de wederzijdse verwachtingen
vastgelegd moeten worden, welke mogelijkheden voor professionalisering geboden worden en welke wensen er zijn. Vooral dit laatste punt kan weer ondersteunend werken voor het realiseren van de functiemix (convenant Leerkracht
van Nederland). Tot slot moet het dossier actueel zijn, dus een recent overzicht
van de loopbaan opnemen is ook verstandig.
Het invoeren van het bekwaamheidsdossier omvat dus een aantal beleidsmatige
aspecten:
– een gewijzigde gesprekkencyclus,
– een nieuwe sollicitatieprocedure,
– een vorm van bekwaamheidsonderzoek (op welke wijze gaat u dit alles
meten?)
Praktijkvoorbeeld inhoud bekwaamheidsdossier basisonderwijs
1. Curriculum vitae
–
personalia
–
opleidingen
–
relevante werkervaring
–
document(en) over de benoembaarheid
–
diversen
2. Competenties
–
beroepsidentiteit: eigen tekst of middels een vragenlijst
–
competenties: via de QuickScan of anderszins
–
conclusies
3. Zelfevaluatie instrumenten:
–
leerlingevaluatie van leraargedrag
–
een lesobservatieformulier
–
een logboek voor leerervaringen
–
een nulmeting (een competentiescan)
–
een 360 graden feedback, etc.
–
intervisie, collegiale consultatie verslagen
4. Ontwikkelperspectief
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–

persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP): doelen geformuleerd
vanuit de zeven beroepscompetenties en de competenties die
ontwikkeld gaan worden in het kader van het team waar de
docent deel van uitmaakt, de zogenaamde teamcompetenties
persoonlijk activiteitenplan (PAP): concrete acties die ondernomen gaan worden

–

5. Een gesprekscyclus (met bijgeleverde formats)
–
begeleidingsgesprekken
–
pop-gesprekken
–
voortgangsgesprekken
–
functioneringsgesprekken
–
taak- en inzetgesprekken
–
beoordelingsgesprekken

Voorbeelden van digitale webbased bekwaamheidsdossiers:
2

COSMO
staat voor Competenties, Ontwikkeling, Scholing, Mobiliteit en Opleiding.
COSMO is een systeem waarin elke docent zijn of haar bekwaamheidsdossier kan bijhouden. COSMO is een internet toepassing. Dit betekent
dat elke abonnee COSMO kan gebruiken op elke plek in de wereld. Met
behulp van het programma kunnen personeelsleden binnen het onderwijs
hun bekwaamheidsdossiers beheren inclusief competentieprofielen en
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP).
3

Bardo Competent
Voldoet aan de eisen van de wet BIO en voert het plan Leerkracht uit,
omvat competentiedatabases voor leraren, leidinggevenden en OOP. Er
zijn diverse(zelf)evaluatie instrumenten (bijv. leerling-evaluatie, competentiescan) en formats ( pop’s, gesprekscyclus )
U kunt competentieprofielen ontwerpen voor LB, LC en LD functies voor
de nieuwe functiemix. De verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling ligt bij de persoon zelf.

2
3

www.cosmo.nl
www.bardo.nl
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Invoering van bekwaamheidsdossiers

Allereerst is het van belang goed te kijken naar alle formele regels die van toepassing zijn. Deze zullen in ieder geval uitgevoerd moeten worden.
Regels van toepassing
In de wet BIO staat dat het bevoegde gezag formeel en juridisch de eigenaar is
van de bekwaamheidsdossiers. Toch zult u daarna nog moeten nadenken wie
nu het dagelijkse eigenaarschap heeft. Meest logische is om dit de leraar zelf
te laten zijn. Het dossier is immers een middel om te werken aan de eigen bekwaamheid en deze vast te leggen
Een bekwaamheidsdossier is een registratiemiddel van persoonlijke gegevens.
De wet Bescherming Persoonsgegevens speelt dan een rol. Er zal dus een privacyreglement ontwikkeld moeten worden dat past bij de vorm van het bekwaamheidsdossier.
Ook de wet Medezeggenschap op Scholen is van toepasssing. De gehele regeling
zal moeten worden voorgelegd aan de (g)mr volgens artikel 11 lid n. van de
Wet Medezeggenschap Scholen.
Daadwerkelijke invoering
Als er een format gekozen is, zal er een zorgvuldige implementatie plaats
moeten vinden. Dat begint altijd met een goede voorlichting naar alle personeelsleden. Als het goed is, zijn alle personeelsleden bij de verschillende fasen
al nadrukkelijk betrokken. Het bekwaamheidsdossier is dan geen verrassing
meer. Vooral in het begin zullen er vragen zijn. Ook tijd vrij maken om aan het
bekwaamheidsdossier te werken werkt bevorderend voor de acceptatie van
het dossier en het belang van het dossier.
Bij stichting Peelraam is gekozen voor een gefaseerde invoering. Op iedere
school werd gevraagd een zogenoemde ambassadeur te kiezen. Deze
ambassadeurs hebben gezamenlijk een bijeenkomst gehad waar het
(elektronische) dossier werd uitgelegd, ook op directeursniveau en bovenschools managementniveau. Deze ambassadeurs ontvingen ook het
stappenplan voor de volledige invoering, achtergrond informatie over
de wet BIO, Wet Bescherming Persoonsgegevens en het besluit bekwaamheidseisen en de handleiding die bij het dossier hoort.

46

4. Ontwikkeling vastleggen

4.4

Alle scholen roosterden in een vast aangegeven periode een uurtje in
(b.v. tijdens een teamvergadering) om de eerste gegevens in te vullen.
Er is gekozen om vooral eerst het CV deel in te vullen, omdat dit ook een
schat aan informatie zou genereren voor diverse beleidsplannen.
In de tweede periode werd weer tijdens een teamvergadering een uurtje
gereserveerd om de bekwaamheidseis zoals die op de EIGEN SCHOOL
afgesproken was in te vullen in het dossier. Als een school alle bekwaamheidseisen al 'herschreven' had werd daar gebruik van gemaakt. Was dit
nog niet het geval dan konden teamleden kiezen om de Quickscan van
het SBL in te vullen.
De gegevens voor deze fase kwamen tot stand in een kort gesprek steeds
met drie teamleden samen. Vooraf had ieder leraar het eigen competentieprofiel 'gescoord'. In het gesprek ontving de leraar feedback van twee
andere collega’s op de eigen beoordeling.
In de derde fase werd ruimte gemaakt voor het invullen van de eigen
beroepsidentiteit en de consequenties voor het POP.
En in de vierde fase werd ruimte gemaakt bij een teamvergadering voor
het invullen van mobiliteitswensen, nascholingswensen en het verder
compleet maken van het dossier.
Tot slot werden er drie afspraken gemaakt:
Voortaan werden alle dossiers gebruikt voor het voorbereiden van het
functioneringsgesprek en het POP gesprek. De directeur heeft toegang
tot die gegevens die relevant zijn.
Er zijn twee data afgesproken per jaar waarvóór de medewerkers het
dossier hebben aangevuld met relevante gegevens.
Er wordt minimaal twee keer per jaar de mogelijkheid geboden om tijdens
een teamoverleg te werken aan het bekwaamheidsdossier.
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'Wees zelf de verandering die je wilt zien'
Ghandi
5.1

Organisaties in ontwikkeling

De ontwikkelingen in het kader van een leven lang leren waar de wet BIO, de
bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier een onderdeel van zijn,
sluiten aan bij de ontwikkeling van lerende organisaties. In de kwaliteitsagenda
'Scholen voor morgen' is nadrukkelijk gekozen voor de strategie om te leren
met en van elkaar.
Er zijn verschillende modellen van een lerende organisatie, zoals van Peter
Senge. Hij benoemt 5 aspecten, genaamd leerdisciplines, van een lerende organisatie:
1. Persoonlijk meesterschap; leren onze capaciteiten uit te bouwen om de resultaten te bereiken die we echt wensen en een organisatieomgeving te creëren
waarin iedereen wordt gestimuleerd zich in de richting van de doelstellingen
van keuze te ontwikkelen.
2. Mentale modellen
Ons interne beeld van de wereld overdenken, constant verduidelijken en
verbeteren en inzien hoe dit onze handelen en beslissingen beïnvloedt
3. Gemeenschappelijke visie
Toewijding aankweken in een groep door een gemeenschappelijke visie te
ontwikkelen van de toekomst die we wensen, en de principes en praktijken
waarmee we dit willen verwezenlijken

49

5.1

5. Perspectief op ontwikkeling

4. Teamleren
Gespreksvaardigheden en het collectieve denkvermogen transformeren,
zodat de gezamenlijke intelligentie van de groep uiteindelijk groter is dan de
som van de individuele talenten
5. Systeemdenken
Een manier van denken over de krachten en verbanden die het gedrag van
systemen bepalen en een taal om deze te beschrijven en te begrijpen. Met behulp
van deze discipline kunnen we de systemen effectiever veranderen en zo meer
in harmonie blijven met de grootschalige processen van natuur en economie.
Samen werken aan de ontwikkeling van deze vijf disciplines zorgt ervoor dat
deze vijf principes samengaan en een geheel gaan vormen. Het concept van de
lerende organisatie betekent dat medewerkers steeds blijven leren. De basis
wordt gevormd door het steeds samen willen verbeteren van allerlei processen
in de school. Senge noemt dit de cyclus van diepteleren.
Bij een lerende school is er dus sprake van een proces van signaleren van problemen, het verzamelen van informatie daarover, het interpreteren van deze
relevante informatie. Daardoor ontstaat er een bepaalde kennis rondom het
probleem en vervolgens ga je deze kennis stapsgewijs toepassen waardoor er
een vernieuwing ontstaat. Door op deze manier met problemen om te gaan,
worden problemen uitdagingen, waarvan je kan leren. Het samen in gesprek
gaan, het bespreken van de mentale modellen die achter iemands mening liggen
en het waarderen en respecteren van deze verschillende mentale modellen
zorgen ervoor dat leraren met elkaar en van elkaar gaan leren.
Samen leren is gebaseerd op reflecteren, op terugblikken en kijken welke ervaringen er zijn opgedaan en welke invloed deze hebben naar de toekomst. Als
de bekwaamheidseisen vertaald zijn naar de eigen school, er mee gewerkt
wordt in de gesprekkencyclus en het bekwaamheidsdossier, geven de bekwaamheidseisen een schat aan informatie. Deze informatie kan de school gebruiken
om processen te verbeteren en om te kijken of het geformuleerde competentieprofiel wel passend is bij de doelen die de school graag wil bereiken.
Het competentieprofiel is dus voortdurend in ontwikkeling en zal regelmatig
geëvalueerd worden. Dan ontstaat een voortdurende afstemming tussen de
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doelen van de school en welke kennis, vaardigheden, gedrag en houding de leraren nodig hebben. Hier is een cruciale rol weggelegd voor de directeur van
de school. De schoolleider creëert mogelijkheden om samen te leren, te reflecteren, mogelijkheden uit te proberen. En vooral door een klimaat te creëren
waar mensen zich 'veilig' voelen en openlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan
over de eigen talenten, bekwaamheden, mogelijkheden en onmogelijkheden.
Om het lerende vermogen van de individuele medewerker en van de school als
geheel ( de school leert niet maar de mensen die er in werken gezamenlijk) is
het van belang na te denken op welke wijze er nu geleerd kan worden. Daarvoor
onderscheiden we twee niveaus: het individuele niveau en het teamniveau.
Ook in de CAO wordt onderscheid gemaakt in het individuele niveau en het
teamniveau.
Praktijkvoorbeeld
Het kan zijn dat na een 360 º feedback de conclusie is dat het voeren van
gesprekken met ouders voor verbetering vatbaar is. Er kan dan op
teamniveau deskundigheidsbevordering georganiseerd worden over het
voeren van gesprekken met ouders.
Het kan ook zijn dat na een 360 º feedback geconstateerd wordt dan één
leerkracht moeite heeft met het voeren van gesprekken met ouders. Er
wordt dan een individuele mogelijkheid gezocht voor het verbeteren
van de deskundigheid op dit gebied. Dat kan dus ook zijn dat een leraar
die hier heel deskundig in is ingezet wordt, bijvoorbeeld als coach.
1

In de Kwaliteitsagenda PO staat dat scholen zich ontwikkelen naar scholen
waarin leraren en schoolleiders elkaar tegemoet kunnen komen in een gezamenlijke maatschappelijke opdracht; het geven van goed onderwijs. Verderop
in dezelfde Kwaliteitsagenda staat: dat als Nederland mee wil blijven doen in
de mondiale kenniseconomie, het taal- en rekenniveau omhoog moet. Dat vraagt
zorgvuldig kijken hoe processen nu gaan, met welke opbrengst en welke kennis
daarvoor nodig is. Er dus een interne vraag naar kennis door de ontwikkeling
van de school zelf en een externe vraag naar kennis over externe ontwikkelingen
uit de directe omgeving en van bijvoorbeeld landelijk beleid. Deze kennis wordt
verzameld, geïnterpreteerd en bekeken op consequenties en gebruikt in alle

1

Kwaliteitsagenda PO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, blz. 2
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lagen van de schoolorganisatie. De inbreng van ieder individu in het team is
daarbij van belang op basis van de persoonlijke visie en talenten.
In de kwaliteitsagenda van het PO staat dat scholen nu te weinig gebruik maken
van de informatie die de scholen en leraren zelf genereren. Informatie waarvan
je leert, op basis waarvan je keuzes maakt. In de voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda PO lezen we: 'de kwaliteit van het onderwijs kan niet hoger worden
dan de kwaliteit van de leraren. De kwaliteit van de leerkracht is de meest invloedrijke factor op de leerprestaties, na de leerlingeneigenschappen.' Als de
kwaliteit van de leerkracht en het primaire proces zo belangrijk zijn, is het van
cruciaal belang zodanige condities te creëren dat leerkrachten en schoolleiders
kunnen reflecteren en leren. Dat vraagt om een krachtige leeromgeving waarbij
er rust en ruimte is om te reflecteren en de professionaliteit van de docent en
de leidinggevende centraal staan. Het vormgeven van een krachtige leeromge2
ving, een corporate curriculum volgens Kessels , is een taak van de leidinggevende.
Een krachtige leeromgeving heeft twee doelen. Het eerste doel is medewerkers
in de school de mogelijkheid bieden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen
die voor het dagelijkse werk in de school nodig zijn. Het tweede doel is medewerkers mogelijkheden bieden voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarbij
is het van belang aan te sluiten bij de al aanwezige kennis en vaardigheden van
de medewerkers. EN er zal een transitie van de kennis en vaardigheden moeten
kunnen plaats vinden naar de werkplek. Deze vorm van leren vraagt een bepaalde set van kennis, vaardigheden en gedrag. We noemen dit leervermogen; een
basiscompetentie.Bij het leervermogen gaat het om die vaardigheden van de
medewerker om zelf relevante en constructieve leeractiviteiten te ontplooien,
zicht te hebben op en gebruik te maken van de eigen persoonlijke leerstijl (zie
3
bijvoorbeeld Kolb ) en dit leervermogen te gebruiken, verder te ontwikkelen
en waar nodig te verbeteren.
Een krachtige leeromgeving heeft volgens Kessels zeven leerfuncties. Allereerst
is dat het verwerven van vakkennis die een directe relatie heeft met de kerncompetentie van de organisatie, in een school het geven van onderwijs. De
tweede functie is het leren oplossen van problemen met die verworven vakkennis. Als derde functie moet de leeromgeving de mogelijkheid bieden om reflectieve vaardigheden te ontwikkelen. De vierde functie is het verwerven van
2
3
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communicatieve en sociale vaardigheden om samen het leerklimaat vorm te
geven en te leren van kennis van anderen. Dit alles vraagt om motivatie voor
en affectie met leren, een vijfde functie van een krachtige leeromgeving. En
zoals iedere leraar weet vraagt dit om rust en stabiliteit zodat er verdieping
van kennis kan plaatsvinden, de zesde functie. Tot slot moet de leeromgeving
een creatieve onrust veroorzaken die aanleiding vormt tot innovaties en initiatieven.
Het vormgeven van zo’n krachtige leeromgeving is een uitdagende taak voor
de huidige leidinggevende in de school. De schoolleider zal dan ook de dagelijkse
werkomgeving van de school transformeren naar een leeromgeving waarin
samen geleerd en gewerkt wordt, waar verschillende leermogelijkheden zijn,
en leren gestimuleerd wordt en ondersteund. Een boeiende taak voor een professionele schoolleider. In de voortgangsrapportage(*)lezen we: 'Bij het verbeteren van de taal-en rekenresultaten is allereerst de pedagogische en didactische
kwaliteit van de leraar van belang. Als tweede belangrijke factor bij de leeropbrengsten van een school geldt de effectiviteit van de schoolleiding en de bestuurlijke context van de school.'
Een organisatie kan last hebben van ‘leerstoornissen’:
1. Ik ben mijn positie. Dat betekent dat veel mensen denken dat wie ze zijn
afhangt van de functie die ze vervullen en niet van plek kunnen wisselen
zonder zichzelf te blijven ( je bent wat je doet). Veel mensen zien zichzelf
niet in het licht van de ondernemingsvisie en daarmee dreigen ze ook los
te komen van die organisatie. Mensen zullen zich niet verantwoordelijk
voelen voor een gedeelte van de organisatie
2. De vijand zit buiten. Heel vaak zoeken mensen/organisaties de schuld bij
anderen, daarmee maken ze een fundamentele denkfout omdat er geen
sprake is van twee gescheiden systemen. Buitenwereld en binnenwereld
staan met elkaar verbinding en hebben een relatie.
3. De illusie van het heft in handen nemen. We kennen reactieve organisaties
en proactieve organisaties. Het is in principe goed om niet afwachtend te
zijn maar juist aanvallend. Toch is het heft in eigen handen nemen een illusie
omdat ook dit een reactie is op iets anders. De kans is dat men hierbij de
eigen fouten over het hoofd ziet.
4. De fixatie op gebeurtenissen. Er kunnen binnen een school verschillende
gebeurtenissen zijn waarop men dan gaat focussen. Gevolg is een korte
termijn denken. Die zienswijze staat haaks op de gedachtegang van leren
die betekent dat je op een lange duurzame wijze met dingen leert omgaan.
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5. De parabel van de gekookte kikker. Beschrijft het fenomeen dat mensen zijn
ingesteld op het inspelen op plotselinge gebeurtenissen maar niet op geleidelijke veranderingen. Deze geleidelijke veranderingen kunnen dan ineens
een grote impact hebben.
6. Het bedrieglijk leren door ervaring ‘al doende leert men’, maar wat als
mensen geen verband zien tussen wat ze doen en de gevolgen daarvan.
Daarmee krijg je het begrip leergrens. Dat is een denkbeeldige lijn, waarbij
je de gevolgen van je handelen niet meer toeschrijft aan je handelen maar
aan iets ander. Dat is de valkuil van effectief leren. Leraren beseffen niet altijd
wat de effecten van hun handelen voor leerlingen op lange termijn zijn.
7. De mythe van het managementteam; van het MT wordt verwacht alle problemen het hoofd te kunnen bieden door hun deskundigheid.
5.2

Lerende leraren

Belangrijk bij het denken in competenties is, dat de houding, de mentaliteit,
hoe iemand denkt, grote invloed heeft op hoe iemand zich vervolgens gedraagt.
4
Het ijsbergmodel van McClelland maakt dit goed zichtbaar.

4
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In het boek coachen op competentieontwikkeling van Marijke Lingsma en
Marcel Scholten wordt uitvoerig op dit model ingegaan.
Kern van dit alles is, dat als men wil werken aan het ontwikkelen van competenties het heel belangrijk is het gedeelte onder de waterlijn in beeld te krijgen.
Het gedeelte onder de waterlijn, de vier onzichtbare lagen, kunnen versterkend
werken bij het ontwikkelen van competenties, maar ook blokkerend doorwerken
op het zichtbare gedrag van de competentie.
Hoe ontwikkelen mensen zich op optimale wijze en van binnenuit gemotiveerd?
In het uimodel staat een benadering van leren centraal waarin het denken
vanuit zes lagen zicht geeft op hoe competenties en gedrag zich ontwikkelen.

© Korthagen & Vasalos

5

Het uimodel sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de wet BIO. Het
werken aan de eigen competenties gaat het vooral om de binnenste lagen van
de ui. Vanuit deze vragen wordt gekeken naar de eigen competenties en vanuit

5

Korthagen, Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling. Artikel in
VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders 2007.

55

5.3

5. Perspectief op ontwikkeling

de eigen betrokkenheid bij de school wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling
van die eigen competenties, omdat de leraar dat zelf wil.
Praktijkvoorbeeld: (bron: www.lerarenweb.nl)
Op een teamvergadering kan stil gestaan worden bij sleutelervaringen
(deze sleutelervaringen kunnen daarna opgenomen worden in het bekwaamheidsdossier).
Sleutelervaringen zijn belangrijke momenten of gebeurtenissen in je leven
of loopbaan die bepalend zijn geweest voor je visie op het leraarschap.
Neem de tijd om antwoord te geven op de volgende vragen:
Welke ervaring heeft jou doen kiezen voor het beroep van leraar?
Welke persoon heeft jou doen kiezen voor het beroep van leraar?
Welke gebeurtenis in de klas heeft jouw manier van lesgeven sterk
beïnvloedt?
Wat is je grootste succes geweest in je lerarenbestaan?
Welke ervaring als leraar vind je absoluut onmisbaar?
Van welk voorval heb je het meest geleerd?
Wat is het grootste compliment dat je ooit hebt gekregen?
Wat precies houdt je elke dag op de been in het onderwijs?
Bespreek daarna je antwoorden in een drietal. Reflecteer daarna nog
eens op deze vragen en neem dit op in je bekwaamheidsdossier.
5.3

Valkuilen bij het werken met competenties

Allereerst is er het gevaar dat bij het werken met competenties er teveel of
uitsluitend naar de buitenkant wordt gekeken: de competentielijst wordt gebruikt als checklist om te ‘meten’ of iemand competent is. Daarbij ligt de nadruk
6
bovendien nogal op dat wat nog niet is bereikt. Korthagen noemt dit deprofessionalisering. Het gaat immers om de vraag: wil je meten en beheersen of geef
je mensen de kans hun persoon met de professie te verbinden. Korthagen benadrukt dat in het verleden teveel is uitgegaan van wat er mis is met mensen en
wat moet worden gerepareerd, dat heeft niet wezenlijk bijgedragen aan het
6
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welzijn van mensen. Hij sluit aan bij de positieve psychologie die stelt dat we
uit moeten gaan van de kracht van kernkwaliteiten. Een goede leraar is niet
zozeer iemand die een aantal competenties goed kan hanteren, maar iemand
die in staat is persoonlijke kwaliteiten als enthousiasme, helderheid, moed,
flexibiliteit tot uiting te brengen. Hoe hard de leraar ook werkt aan de eigen
competenties als leraar, het blijven zijn persoonlijke kwaliteiten die kleur geven
aan de eigen beroepsinvulling.
Verschillen tussen competenties en kernkwaliteiten
Competenties

Kernkwaliteiten

Opdeelbaar
Aan te leren
Domeinspecifiek
Gaat om ‘kunnen’

Ondeelbaar
Heb je al
Grote transferwaarde
Gaat om ‘zijn’

Dat neemt niet weg dat competenties belangrijk zijn. De vraag is alleen hoe
mensen die op optimale wijze kunnen ontwikkelen, zonder hun persoonlijke
kracht te verliezen, en hoe ze van binnenuit gemotiveerd kunnen blijven om
zich verder te ontwikkelen.
De tweede valkuil is dat de bekwaamheideisen zoals ze nu beschreven zijn, te
gedetailleerd zijn uitgewerkt in een lange lijst met beschrijvingen. De lijst is zo
lang dat geen enkele leerkracht de lange lijst op het netvlies kan houden. Of de
competenties zijn zo vaag, dat geen enkele leraar precies weet wat er mee bedoeld wordt. In een competentie zijn altijd 3 gebieden opgenomen: kennis
(weten en kennen), vaardigheden (kunnen), gedrag, houding, normen en
waarden (hoe en waarom). Daar gaat u samen over in gesprek, maar het is niet
duidelijk wat er nu precies bedoeld wordt. Dan kan het zomaar zijn dat bij de
ene leerkracht het een bepaalde invulling krijgt en bij de andere leerkracht
weer een andere invulling.
Een derde valkuil is dat er gewerkt wordt met bekwaamheidseisen en een bekwaamheidsdossier en er geen mogelijkheden geboden worden voor verdere
ontwikkeling. Het is niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor verdere
ontwikkeling, of er is onvoldoende tijd vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling,
of onvoldoende budget.
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Praktijkvoorbeeld kaders POP
Er vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht en de directeur. Samen
constateren ze dat de leerkracht zich nog verder zou moeten ontwikkelen
op de bekwaamheidseis vakinhoudelijke kwaliteit, maar spreken niet af
wat er dan precies verbeterd moet worden. De leerkracht krijgt de opdracht een POP te schrijven, zonder dat duidelijkheid wordt gegeven
over de mogelijkheden, de beschikbare tijd en het beschikbare budget,
wanneer het doel bereikt zou moeten worden en welke ondersteuning
mogelijk is.
Het schrijven van een POP wordt zo een hele onderneming, omdat de
opdracht te vaag is, de kaders niet duidelijk zijn. Wat moet deze leerkracht realiseren, met welke hulpmiddelen? Wanneer kan deze leerkracht
dit doen? Ontvangt hij of zij terugkoppeling op zijn of haar POP op haalbaarheid en wenselijkheid?
Kortom: hier ligt een belangrijke taak van de leidinggevende in de school.
5.4 Stijl van leidinggeven
Leiderschap in een school draagt sterk bij aan de kwaliteit van de school als
organisatie. De professionele leidinggevende is dan gericht op:
– Het verbinden van de talenten en de mensen aan de missie en de visie van
de school.
– Het inspireren, in beweging brengen en enthousiasmeren van mensen.
– Het ondersteunen van mensen in ondernemerschap.
– Het creëren van vertrouwen in de school, de organisatie, de collega’s en de
mensen zelf.
Op de meeste scholen is het uitgangspunt, dat leraren goed zijn in hun vak en
dat willen blijven. Dat uitgangspunt zorgt voor een stijl van leidinggeven die
gebaseerd is op vrijheid geven en vertrouwen hebben. Michiel Schoemaker
geeft in zijn rede ‘De metamorfose van werkgemeenschappen’ aan, dat het
werken in veel organisaties in deze tijd een metamorfose heeft ondergaan. Informatie- en communicatietechnologie nemen een belangrijke plaats in de samenleving in. Veranderingen vinden steeds in een hoger tempo plaats. En veranderingen zijn complexer. Tegelijkertijd wordt er een groter beroep gedaan
op talenten van de medewerkers en hun verbondenheid aan een organisatie.
Schoemaker stelt: 'Talent is een bovengemiddelde begaafdheid op een taakele-
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ment waarmee een medewerker toegevoegde waarde in het werk kan bieden'
(Schoemaker 1994). Talent is echter wel het eigendom van de persoon zelf. Een
medewerker kan zijn talent inzetten en ontwikkelen maar beslist dat in principe
zelf. Talenten inzetten gebeurt op basis van een ruilrelatie. Schoemaker pleit
dan ook voor het voeren van talentmanagement. Competentiemanagement en
de opkomst van loopbaanontwikkeling zijn mogelijkheden om talenten in te
zetten en verder te ‘laten’ ontwikkelen. Competentiemanagement is in de visie
van Schoemaker een 'voertuig om de dialoog tussen organisatie en individu
vorm te geven'. (Schoemaker 2001).
En dat is nu precies de bedoeling van de wet BIO en de gesprekkencyclus.
Samen in gesprek gaan, kijken welke kwaliteiten er zijn en op welke
wijze je deze kwaliteiten kan inzetten. Dan ontstaat er een dialoog die
voortdurend een bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs EN
de kwaliteit van de leraar zelf.
Competentiemanagement is een voorwaarde voor een innovatieve school. Een
innovatieve school is een lerende organisatie waar een breed spectrum van talenten aanwezig is en waar mensen samen leren om goed onderwijs te realiseren. De wijze waarop aan die gemeenschappelijke visie wordt gewerkt is bij
voortduring onderwerp van gesprek tussen degene die de school of de bouw
leidt en de professional op de werkvloer. In de moderne sociotechnische bena7
dering van organisaties worden vier principes bij het leidinggeven aan professionals gesteld.
Wat is de taak van de schoolleider?
Belangrijk is dat de schoolleider in gesprek gaat en zorgt voor zinvol werk
met een uitdagende taakinhoud. Een leraar die jaren les geeft kan op routine
8
gaan werken. Weggeman stelt dat bij routinematige werkzaamheden de
kwaliteit lange tijd zal blijven stijgen maar uiteindelijk zal afnemen. Door steeds
innoverende elementen in te brengen zal het werk zinvol blijven met een uitdagende taakinhoud.
Een tweede belangrijke factor is regelcapaciteit: het hebben van invloed op het
werk en meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van de school, maar

7
8

Metzemakers, Kennis delen. Amersfoort 2007.
Weggemann, Leidinggeven aan professionals, niet doen
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ook binnen kaders vrijheid geven om op een eigen manier met behulp van eigen
talenten en kwaliteiten les te kunnen geven.
Een derde factor die u als schoolleider kunt inzetten is organiseren van verschillende mogelijkheden van interactie en het voeren van een professionele dialoog;
dus vooral overleg voeren over het onderwijsproces zelf. Weggeman noemt dit
het samen ontwikkelen van de collectieve ambitie. Mensen inspireren en motiveren en betrekken bij de gekozen strategie in het schoolplan.
De vierde factor is zorgen voor voldoende groei- en leermogelijkheden in de
school. Hier liggen nog genoeg ontwikkelingskansen. Als scholen zelf zicht
hebben op wat zij nodig hebben aan kennis en aan vaardigheden en daar gericht
op kunnen ontwikkelen, ontstaat er een drijvende kracht in de school die
mensen met elkaar verbindt. Ook hier kan de functiemix (Convenant Leerkracht
van Nederland) een constructieve bijdrage aan leveren.
Als een leraar zich verder wil professionaliseren zijn er drie factoren die bepalen
of de ontwikkeling van bekwaamheid daadwerkelijk gestalte krijgt .
Allereerst is dat de prestatiebekwaamheid, het kennen en het kunnen. Het
bekwaamheidsdossier speelt hierbij een belangrijke rol.
Ten tweede is dat de prestatiebereidheid, het willen (motivatie) en het durven
(ondernemerschap). De gesprekkencyclus speelt hierbij een cruciale rol.
En tot slot de prestatiemogelijkheid, het mogen (de ruimte en de faciliteiten
krijgen). Deze mogelijkheden zijn door de invoering van het Convenant professionalisering en begeleiding onderwijs personeel en het Convenant Leerkracht
van Nederland, vanuit de overheid behoorlijk verruimt.
De schoolleider zal zelf heldere afspraken moeten maken met de professionele
medewerker over de te bereiken doelstellingen. Deze doelstellingen zullen
SMARTie (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch, tijdgebonden, inspirerend,
binnen de eigen controle) in het bekwaamheidsdossier zijn vastgelegd.
Vinke stelt dat je kwalificaties niet kunt aflezen uit het rijtje diploma’s. Volgens
Vinke gaat het om meer. Het gaat om wat je allemaal doet met je aangeboren
kwaliteiten en ontwikkelde begaafdheden. Vinke noemt dit het resultatenboekwerk.
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Je richt je vooral op wat de leraar met zijn of haar kwaliteiten allemaal
heeft gerealiseerd. Je richt je op welke dromen en welke ambities een
leraar nog heeft. Daarnaast kijk je als leidinggevende welke levensstijl
de leraar heeft en in welke levensfase hij of zij zit.
Welke mogelijkheden zijn er dan? Is er nog ruimte om te verdiepen en
uit te bouwen? Of zal de focus liggen op het behouden van het huidige
functioneren?
Alle reden om in zo’n gesprek een compliment te geven. Of, als het iemand
gelukt is om een afgesproken doel te halen, samen dit succes te vieren.
Ook samen terugkijken wat nu allemaal heeft bijgedragen aan het succes.
Op die manier gaan we samen op weg naar excellerende leraren die met
plezier werken.
Betrokkenheid bevorderen bij de school of de scholen, is aan vier voorwaarden
verbonden:
1. Een zo compleet mogelijk verantwoordelijkheidsgebied. Het takenpakket
van de leerkracht wordt zo compleet mogelijk samengesteld waarbij er
ruimte is om het vakmanschap verder te ontwikkelen.
2. De leerkracht beschikt over voldoende regelcapaciteiten om op onvoorspelbare situaties te kunnen reageren. Maar ook om een goede balans te vinden
en te behouden tussen werk en privé.
3. Er is voldoende informatie beschikbaar en er is inzicht in gegevens die
noodzakelijk zijn. De informatie zal tijdig en betrouwbaar moeten zijn. Pas
dan komen er gedegen besluiten tot stand gebaseerd op volledige en betrouwbare informatie.
4. Achteraf rekenschap afleggen is essentieel. Feedback is hierbij het sleutelwoord. Feedback kan echter alleen plaatsvinden als de doelen van te voren
samen zijn vastgesteld. Op die manier komen er effectieve leerprocessen
op gang mits gebaseerd op een op ontwikkeling gerichte gesprekkencyclus.
Dit alles vraagt om een leiderschapsstijl die faciliteert, zelfstandigheid stimuleert,
participatie bevordert, eigen initiatief bevordert en communicatie over en weer
mogelijk maakt. Hier is dus een uitdagende taak weggelegd voor de leidinggevende in de school.
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Praktijkvoorbeeld waarderen
Bij een stichting is er met alle leraren die in de eindschaal LA basisonderwijs zaten en recht hadden op de schaaluitlooptoelage (CAO PO 2009)
een eenmalig beoordelingsgesprek gevoerd met behulp van de bekwaamheidseisen.
In de evaluatie van deze regeling gaven leraren aan dat zij het erg gewaardeerd hadden om op deze manier eens terug te kijken en de waardering
te horen van alles wat goed gaat.
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'Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnen'
Kern van de wet Beroepen in het Onderwijs is ontwikkelen en wederzijds afstemmen.
Ook de huidige ontwikkelingen, zoals het convenant Leerkracht van Nederland en de kwaliteitsagenda Primair Onderwijs zijn gericht op de realisatie van
een professionele organisatie, waar op een transparante wijze met wederzijds
respect samengewerkt wordt. De persoonlijke ontwikkeling van de werknemer
staat hierbij centraal.
Een goed geïmplementeerde gesprekkencyclus is een belangrijke voorwaarde
om een professionele organisatie te worden. Maar er is nog een belangrijke
voorwaarde. Namelijk dat de gesprekkencyclus gekoppeld is aan de onderwijskundige, pedagogische en didactische visie van de school, zoals deze is vastgelegd in het schoolplan.
6.1

Bekwaamheidseisen en de gesprekkencyclus

Basis voor de gesprekkencyclus zijn de bekwaamheidseisen van de wet beroepen
in het onderwijs. Deze bekwaamheidseisen zijn zichtbaar en waarneembaar in
kennis, vaardigheden en de houding. Bekwaamheidseisen vormen daarmee een
mooi instrument om samen in gesprek te gaan over het eigen functioneren.
Verschillende gesprekken kunnen een plaats hebben in de gesprekkencylcus.
In de CAO zijn afspraken gemaakt over welke onderdelen minimaal aan bod
moeten komen in de verschillende gesprekken.
De bekwaamheidseisen zijn in elk gesprek het uitgangspunt omdat de bekwaamheidseisen de criteria zijn voor een professionele beroepsgroep. Duidelijk
zal nu zijn dat dit niet kan met de bekwaamheidseisen zoals deze beschreven
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zijn in het besluit bekwaamheidseisen, maar dat deze passend gemaakt moeten
worden bij de missie en de visie uit het schoolplan.
Welke gesprekken onderscheiden we dan:
Functioneringsgesprek:
Een gelijkwaardig gesprek tussen leidinggevende en personeelslid met als doel
het functioneren in de toekomst te verbeteren
POP-gesprek:
Gesprek over een plan voor korte of lange termijn, waarin wordt vastgesteld,
welke competenties op welke manier door de medewerker worden ontwikkeld.
Loopbaangesprek:
Een gesprek waarin leidinggevende en personeelslid onderzoeken hoe het
personeelslid zich binnen of buiten zijn functie wil ontwikkelen.
Beoordelingsgesprek:
Een verslag door de leidinggevende waarin hij meedeelt aan het personeelslid
hoe hij het functioneren van betrokkene beoordeelt aan de hand van de afspraken rondom de eigen ontwikkeling en van te voren vastgestelde competenties.
Bij al deze gesprekken lopen dus al een rode draad de bekwaamheidseisen er
door heen. Dat is ook de essentie van het werken met competenties. Een samen
afgesproken gemeenschappelijk kader, waarmee je samen in gesprek kan gaan.
Aan het eind volgt de beoordeling en dat kan eigenlijk nooit een verrassing
meer zijn omdat er kwalitatief goede functioneringsgesprekken worden gevoerd
met duidelijke afspraken.
In een gesprekkencyclus zou dit er als volgt uitzien:
Er wordt ieder jaar een functioneringsgesprek gevoerd met daaraan gekoppeld een POP.
Aan het eind van dat jaar wordt een jaargesprek gehouden en worden er
afspraken gemaakt over de loopbaan voor het komende jaar.
Aan deze serie gesprekken wordt nu toegevoegd, het beoordelingsgesprek
voor de functiemix en het beoordelingsgesprek voor het toekennen van het
schaaluitloopbedrag. Dit zijn geen gesprekken die ieder jaar met alle medewerkers zullen plaatsvinden.
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6.2

Uiteraard is dit een globale tijdsindeling. Afhankelijk van de onderwerpen die
opgenomen zijn in het POP kan vooral het voortgangsgesprek vaker plaats
vinden. Vaak wordt in de gesprekkencyclus een apart loopbaangesprek gehouden
of een apart doelstellingengesprek. Soms is het onderdeel loopbaan opgenomen
als vast onderdeel in de functioneringsgesprekregeling. In ieder geval moet de
regeling voldoen aan de nieuwste CAO-PO.
De gehele gesprekkencylcus is gericht op het vergroting van de employability van werknemers. Daar wordt mee bedoeld dat een werknemer zodanig is
ontwikkeld en opgeleid dat deze breedinzetbaar blijft op zowel de interne als
de externe arbeidsmarkt.
De gesprekkencyclus heeft ook nog een formele taak, namelijk het onderhouden
van de vastgestelde bekwaamheidseisen, voor zover van toepassing voor leraren,
onderwijsondersteunend personeel en directeuren. De activiteiten rondom dat
onderhouden worden vastgelegd in een bekwaamheidsdossier en in een jaarlijks
verslag voor de onderwijsinspectie maar vooral voor de eigen organisatie. Dat
kan bijvoorbeeld in het Sociaal Jaarverslag.
6.2

Bekwaamheidseisen en het POP

Bij IPB is een gesprekscyclus een essentieel onderdeel. In een gesprekscyclus
komen alle aspecten aan de orde die voor de persoonlijke ontwikkeling van de
werknemer van belang zijn. Als uitgangspunt wordt vaak het functioneringsgesprek genoemd, met daaraan gekoppeld een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP). In een POP worden de afspraken voor de komende vier jaar vastgelegd.
Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd in het functioneringsgesprek. Aan
het eind van een afgesproken periode wordt een beoordelingsgesprek gehouden,
om te kijken of de afspraken zijn nagekomen en het gewenste effect hebben
gehad.
Een POP is een belangrijk instrument bij vormgeven van het bekwaamheidsdossier
Een POP levert een doelgerichte, bewuste en systematisch aandacht voor
het leren en ontwikkelen op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau,
Een POP is een belangrijk instrument om te beantwoorden aan de eisen van
de wet BIO,
Een POP kan een hulpmiddel zijn voor de medewerker om te beantwoorden
aan andere eisen die gesteld worden aan medewerkers,
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Een POP kan informatie genereren over aanwezige en gewenste kennis,
vaardigheden en competenties van medewerkers.
Bij een POP zijn altijd vijf vragen aan de orde (gebaseerd op het ui-model van
Korthagen en Vasalos)
– wie ben ik zelf?
– wat kan ik al goed hoe kan ik dat verder ontwikkelen?
– wat kan ik nog niet goed en hoe ga ik dat ontwikkelen?
– wat heb ik dan nodig?
– hoe ga ik dat aan aanpakken.
Alleen een gesprek aangaan over de richting waarin het personeelslid zich zal
ontwikkelen leidt niet tot integraliteit. De bekwaamheidseisen zijn juist een
schakel tussen de doelen van de school en de het huidige functioneren van de
medewerker.
6.3

Bekwaamheidseisen en het functioneringsgesprek

De bekwaamheidseisen vormen een rode draad bij het functioneringsgesprek;
de wijze waarop de school deze bekwaamheidseisen idealiter zou willen zien
en de wijze waarop de medewerker deze bekwaamheideisen vormgeeft. Hierbij
worden afspraken gemaakt ter verdere ontwikkeling en/of verbetering. Uitgangspunt zijn de bekwaamheidseisen. Door de afspraken in het convenant Leerkracht
van Nederland kunnen in dit kader ook afspraken gemaakt worden voor de
functiemix en het voldoen aan de bijbehorende criteria. Komen in een POP gesprek vooral het niveau van het eigen functioneren aan de orde, in een functioneringsgesprek worden ook de omstandigheden van de organisatie meegenomen; het werk- en organisatieklimaat. Functioneert de organisatie zodanig dat
de medewerker wel kan beantwoorden aan de bekwaamheidseisen? Wat zijn
de belemmerende factoren en hoe zou je die kunnen oplossen.
Een goed werk- en organisatieklimaat is dus een belangrijk onderdeel van het
functioneringsgesprek. Een goed werk- en organisatieklimaat behoort ook onderdeel uit te maken van het professioneel statuut. Het professionele statuut
is een onderdeel van het Convenant Leerkracht van Nederland.
Hoe ziet zo’n werk- en organisatieklimaat er nu uit?
Een goed werk- en organisatieklimaat kenmerkt zich door collegialiteit, een
open sfeer, een helpende instelling, gelijkwaardigheid en goed luisteren naar
elkaar. De blik is in een professionele organisatie gericht op het inzetten van

66

6. Samen in gesprek

6.3

de talenten en bekwaamheden van mensen in de school, nu en in de toekomst.
Een bijdrage voor dit werk- en organisatieklimaat wordt geleverd door hoogwaardige, toekomstgerichte, op basis van gelijkwaardigheid gevoerde functioneringsgesprekken op basis van een gemeenschappelijk competentieprofiel
dat past bij de school. Dat is dus ook de kern van dit hele boek, samen afspreken
welke nomen er op school zijn voor het professioneel functioneren.
Inhoud functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken gaan over werk, maar zijn geen werkbesprekingen
of werkgesprekken. De inhoud van het werk, de werkomstandigheden en de
ontwikkeling van persoonlijk professionele competenties zijn de invalshoeken.
Hierbinnen kunnen alle factoren die van invloed zijn op het functioneren van
een medewerker besproken worden. Deze factoren zijn in een aantal hoofdrubrieken onder te brengen:
Werkinhoud
Het gaat hierbij om de in de taak- en/of functieomschrijving genoemde onderdelen. Basis zijn de bekwaamheidseisen en de wijze waarop de school deze
heeft beschreven in relatie tot de doelen van het schoolplan. Het gaat bij de
werkinhoud om het opsporen van ervaren knelpunten. Maar ook het constateren
dat dingen goed gaan en soepel verlopen, mag niet vergeten worden. Ook de
taakverdeling en taakbelasting kunnen op deze manier aan de orde worden
gesteld.
Werkuitvoering
Hierbij komen zaken aan de orde die te maken hebben met de wijze waarop
het werk wordt verricht. Dit punt dient uiteraard ook in het licht te staan van
de bekwaamheidseisen, de functie- en taakomschrijving. Er kan gesproken
worden over resultaten van het werk, tempo waarin werkzaamheden worden
verricht, accuratesse, organisatie van de werkzaamheden, maken en nakomen
van afspraken, zelfstandigheid, samenwerking, contacten met ouders en leerlingen, etc.
Werkomstandigheden
Het gaat hier in de eerste plaats om de fysieke omstandigheden. Het betreft
hier veel onderwerpen die onder het arbeidsomstandighedenbeleid vallen.
Werksfeer
Hier komt men duidelijk op het terrein van collegialiteit, saamhorigheid, gemeenschappelijke belangen, onderlinge tegenstellingen, opstelling van de
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schoolleiding. De indicatoren zoals deze vastgelegd in de bekwaamheidseis:
'samenwerken met collega’s is hierbij het uitgangspunt. Het bespreken van de
werksfeer en de samenwerking met de collega’s is van belang om tijdig irritaties
op te sporen, met tegenstellingen om te gaan, situaties niet tot conflicten uit
te laten groeien.
Persoonlijke professionele ontwikkeling
Allereerst ligt hier een aanknopingspunt om behoefte aan scholing op het spoor
te komen. Maar dat is niet het enige. Ook het in kaart brengen van wensen t.a.v.
veranderingen in het takenpakket, carrièremogelijkheden en -wensen, kunnen
onderwerpen zijn voor het functioneringsgesprek. We komen in dit kader ook
nog wel een Persoonlijk Actie Plan tegen (PAP). In feite is dit een POP. Het is
van belang de gesprekkencyclus rondom de bekwaamheidseisen te 'plooien'.
Uit het functioneringsgesprek komen dan werkpunten naar voren die vervolgens
vertaald worden naar een concreet, haalbaar persoonlijk ontwikkelingsplan.
Daarbij is het van belang in beeld te krijgen welke ondersteuning de medewerker
nodig heeft. Ook dat kan vertaald worden naar het POP.
6.4

Rol van de leidinggevende

De rol van de schoolleider bij het voeren van de diverse gesprekken is essentieel.
De schoolleider zal dus over verschillende gespreksvaardigheden moeten beschikken om samen met de medewerkers goede, verschillende gesprekken te
voeren.
De gesprekkencylcus vraagt dan ook verschillende rollen die een leidinggevende
moet kunnen vervullen. Iedere rol vraagt andere vaardigheden van de leidinggevende.
In schema:
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functioneringsge- popgesprek
sprek
Rolgespreks- rijinstructeur
gids
leider
coachende rol, coachende
goed doorvragen rol, feedback
geven
doel
functioneren
opstellen plan
van de medewer- waarin wordt
ker in de toevastgesteld op
komst te verbete- welke manier
ren
ontwikkelingsafspraken madoelen door
ken
de medewerker worden
nagestreefd
rol medezelfevaluatie en actieve gelijkwerker
actieve inbreng waardige inbreng
6.5

beoordelingsge- loopbaangesprek
sprek
examinator

coach

beoordeling ge- coachende rol,
ven
feedback geven
leidinggevende voortgang afdoet verslag
spraken POP
van hoe hij het bespreken
functioneren
van de betrokkenen beoordeelt

feedback profes- zelfevaluatie
sioneel ontvan- en actieve ingen
breng

1

Stimulerend beoordelen

In het verleden werden er door het management wel functioneringsgesprekken
gehouden, maar zelden had dit tot gevolg dat de werknemer en de werkgever
daadwerkelijk afspraken maakten over de te nemen stappen. Beoordelingsgesprekken vonden incidenteel plaats, meestal alleen bij het wijzigen van een
tijdelijk in een vast dienstverband.
Er is nu een duidelijke gesprekslijn uitgezet. Op basis van de bekwaamheidseisen
van de wet BIO worden functioneringsgesprekken, POP- gesprekken en uiteindelijk beoordelingsgesprekken gevoerd.
In goede functioneringsgesprekken komen onderdelen als loopbaan, welzijn,
(preventief verzuim), communicatie en het wederzijds functioneren aan de
orde met als doel: het (beter) functioneren van de werknemer te bespreken op
basis van gelijkwaardigheid. Een POP geeft de mogelijkheid hier gericht aan te

1

Zie ook Praktijkserie Basisschoolmanagement: Beoordelingsgeprekken van Violette van
Empel en Chris Zwart
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werken. En het beoordelingsgesprek zal uiteindelijk antwoord geven op de
vraag of men daar in geslaagd is.
In de CAO PO werd vervolgens een regeling 'bindingstoelage' opgenomen. Deze
bindingstoelage werd toegekend als bleek dat na een 'eenmalige beoordeling'
geen sprake was van onvoldoende functioneren. Deze'beoordelingsgesprekken'
waren vooral van procedurele aard.
In het convenant Leerkracht van Nederland zijn ook afspraken vastgelegd
voor het toekennen van het schaaluitloopbedrag voor medewerkers die in de
eindschaal LA of LB zitten. Ook hier is weer sprake van een eenmalige beoordeling waarbij op basis van eerdere beoordelingen er geen sprake mag zijn van
onvoldoende functioneren.
Beoordelingsgesprekken zullen steeds meer gaan plaatsvinden, omdat op basis
van de afspraken rondom de functiemix (Convenant Leerkracht van Nederland)
ook 'beoordeeld' zal moeten worden of een leerkracht naar schaal LB of schaal
LC zal gaan.
Uitgangspunt daarbij zijn wederom de bekwaamheidseisen van de Wet beroepen
in het onderwijs. Voor schaal LA en schaal LB zijn aanvullende eisenopgenomen.
Voor al deze beoordelingen gelden wel twee soorten voorwaarden:
voorwaarden werk- en organisatie

voorwaarden van procedurele aard

De ene groep voorwaarden heeft alles te
maken met het werk- en organisatieklimaat.
Wij willen niet te lang stilstaan bij de eerste
groep, hoe belangrijk ze ook zijn. Zij spreken
voor zichzelf en gelden niet alleen voor het
houden van beoordelingsgesprekken.
Voorbeelden:
collegialiteit
een open sfeer
een helpende instelling
gelijkwaardigheid
goed luisteren naar elkaar

Van de voorwaarden van procedurele aard willen we hier de volgende noemen, bijvoorbeeld:
1. reglement beoordelingsgesprekken
2. beroepsprocedure
3. afspraken rondom vastleggen
gegevens

Een goede beoordelingsregeling, met heldere beoordelingscriteria, is een
voorwaarde voor het goed voeren van een beoordelingsgesprek. Maar ook
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vaste 'indicatoren'. Basis zijn de indicatoren van de bekwaamheidseisen en alles
wat daarover is vastgelegd in het bekwaamheidsdossier.
Een beoordelingsgesprek over het functioneren van een medewerker is daarom
een logisch gevolg van de gesprekken die zijn gevoerd in de gesprekkencyclus.
Een beoordeling kan eigenlijk nooit een verrassing meer zijn als er kwalitatief
goede functioneringsgesprekken met duidelijke POP’s geformuleerd en gemonitord zijn.
Een beoordelingsgesprek is een gesprek waarin het de bedoeling is te komen
tot waarderende uitspraken over de werknemer. Waarderend wil hier zeggen
dat er een waardeoordeel aan aspecten van het functioneren wordt gegeven.
Dit kan zowel positief als negatief zijn. Beoordelen is een instrument dat ontwikkelingsgericht gehanteerd kan worden. Positief waarderen/beoordelen past
bij de doelen van de wet beroepen in het onderwijs.
Het is daarom van belang bij beoordelingsgesprekken je te richten op wat
goed gaat en minder nadrukkelijk op wat er 'niet goed gaat'.
Je richten op wat goed gaat en daar je waardering voor uitspreken is een positief
werkende kracht, waardoor er een cultuur kan ontstaan van wederzijds vertrouwen. Dit is een wijze les uit de psychologie waar positieve reïnforcement een
maximaal leereffect oplevert. In deze benaderingswijze mag je fouten maken.
Daar kan je van leren. Appreciative inquiry is gebaseerd op positief waarderen.
Zie hiervoor diverse websites zoals www.appreciative-inquiry.org en
www.managementsite.net
Kenmerken van een beoordelingsgesprek
Het is een eenzijdig gesprek
Het een gesprek met van te voren vastgestelde criteria (in ieder geval de
bekwaamheidseisen)
Er kunnen rechtspositionele consequenties aan verbonden zijn (positief en
negatief).
Vooraf moet ook duidelijk zijn waarom er beoordeeld wordt:
De doelen kunnen zijn:
– het omzetten van een tijdelijk naar een vast dienstverband
– het toekennen van de bindingstoelage
– het toekennen van het schaaluitloopbedrag
– het toekennen van een LB of een LC schaal
– het toekennen van een extra beloning (beloningsdifferentiatie)
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Voordat een beoordelingsprocedure wordt gestart, dient men zich een aantal
zaken te realiseren.
Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn dat beoordeling plaatsvindt op
basis van de wet BIO, in aansluiting op het POP en op basis van vooraf duidelijk
gemaakte afspraken over de beoordelingscriteria. Het kan bijvoorbeeld niet zo
zijn dat ik in mijn POP afspraken heb gemaakt voor het examen fietsen en ik
wordt beoordeeld op mijn zwemprestaties.
Het is ook goed rekening te houden met het moment waarop de beoordeling
plaatsvindt. Als het gaat om een beoordeling wegens de omzetting van een tijdelijk naar een vast dienstverband, zal er behoefte zijn aan een 'overall' indruk:
er zal een aantal gebieden worden beoordeeld die de hoofdkenmerken van de
functie en daarmee samenhangende elementen beslaan.
Als het beoordelingsgesprek plaats heeft gevonden worden de bevindingen op
schrift gesteld en ondertekend door beiden. Daarna wordt het opgeborgen in
het personeelsdossier, niet in het bekwaamheidsdossier (eigenaarschap is hier
de werknemer namelijk zelf).
Omgaan met beoordelingscriteria
Het is voor te stellen dat je als school de lijst met bekwaamheidseisen compleet
hanteert als ‘begin- of nulmeting’ en daarna (gezien de omvangrijkheid van het
aantal criteria) voor de volgende beoordeling kiest voor een werkwijze waarbij
niet alle criteria gedetailleerd aan bod komen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan:
A. Kiezen van een aantal indicatoren van één bekwaamheidseis die voor iedereen gelden:
Er wordt een aantal criteria afgesproken waarop iedereen beoordeeld
wordt. Hierdoor ontstaat eenduidigheid en weet ieder waar hij of zij aan
toe is. In feite weegt men de criteria op relevantie in relatie tot de doelen
van het schoolplan. U creëert op die manier een soort doorsnee profiel van
de school en de leraar. Uit beheersmatig oogpunt kan dit heel nuttig zijn.
Uit ontwikkelingsoogpunt kan het remmend werken.
B. Kiezen van een paar criteria van de bekwaamheidseisen die voor iedereen
gelden en enkele die op de persoon zijn toegesneden:
Ook hier wordt een soort profiel gecreëerd. Maar dan een soort minimum
profiel. Zo van: om je vak goed uit te oefenen moet dat en dat minimaal
aanwezig zijn. Ook hier een beheersmatige invalshoek. Hoewel de gemeenschappelijke criteria natuurlijk ook ontwikkelingsgericht gekozen kunnen
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worden, maar dan vanuit de organisatie gedacht. Door ook criteria te kiezen
die op de persoon toegesneden zijn, wordt de mogelijkheid voor persoonlijke
ontwikkeling ingebouwd.
C. Overleggen met iedere collega welke criteria van de bekwaamheidseisen
voor een bepaalde periode worden afgesproken.
Dit is het meest open model en komt het meest tegemoet aan de ontwikkeling
van de individuele werknemer. Het is niet zo dat de beoordeelde zelf de criteria
bepaalt, in overleg komen de afspraken tot stand. De beoordelaar zal dus ook
dingen aandragen. Op grond van organisatiebelangen of voortkomend uit
voorgaande beoordelingen. Het voordeel van deze werkwijze is ook dat vooraf
volkomen duidelijk is waarop beoordeeld wordt en dat een periode is afgesproken. De werknemer krijgt daardoor de gelegenheid zich voor te bereiden en
dingen in de praktijk uit te proberen. Hij is op handelingsniveau met de beoordeling bezig. Dat kan van grote betekenis blijken te zijn bij het voeren van het
beoordelingsgesprek.
Als op deze wijze met beoordelen wordt omgegaan, ontstaat in het gesprek een
zekere overlap met het functioneringsgesprek. Ook dat is namelijk ontwikkelingsgericht en is erop gericht de werknemer verder te helpen. Het kan ook
bijna niet anders omdat beide gesprekken over het functioneren gaan. Het
principiële verschil is echter dat het vertrekpunt bij het beoordelingsgesprek
het eenzijdig door de beoordelaar op schrift gestelde waardeoordeel is. Dit
maakt dat er een andersoortig gesprek ontstaat naar vorm en inhoud. Waar
duidelijk ook eenzijdig opgelegde maatregelen uit kunnen voortkomen. Er is
geen gelijkwaardigheid en het functioneren, laat staan het oordeel daarover
van de hiërarchisch hoger geplaatste, is niet aan de orde. Daarom is er voor de
beoordeelde ook een beroepsmogelijkheid. Bij een functioneringsgesprek is die
er niet. Met de gesprekstechnische vaardigheden van beide gespreksvormen
zal men goed om moeten kunnen gaan.
Uitgangspunt is steeds positief waarderen, gericht op ontwikkelen. De wet van
Pareto gaat over de 80/20 regel. De focus van de leidinggevende moet vooral
liggen bij 80% van de medewerkers die graag goed zijn in hun vak en dat ook
willen blijven.
Een schoolleider heeft echter ook te maken met leerkrachten die niet goed
functioneren.
Ook met deze medewerkers voert de schoolleider een functioneringgesprek
waarin concreet en helder wordt aangegeven aan welke bekwaamheidseisen
de medewerker niet voldoet.
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Een persoonlijk ontwikkelplan met duidelijke resultaatgerichte afspraken,
over de inspanningen van de medewerker en van de school, moet er dan toe
bijdragen dat er een positieve ontwikkeling tot stand komt. De vastgelegde afspraken en de resultaten na evaluatie worden in het personeelsdossier opgenomen.
Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert kunnen na de afgesproken
termijn rechtspositionele consequenties in beeld komen. De medewerker heeft
dan de mogelijkheden gekregen om zijn competenties te verbeteren, een goed
gedocumenteerd personeeldossier toont dan aan welke inspanningen zijn verricht door werkgever en werknemer.
Onderstaand schema maakt twee cirkels van beoordelen inzichtelijk:
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7. EEN LEVEN LANG LEREN

'Wat veel mensen het meest van alles nodig hebben is iemand die hen
helpt te doen wat ze kunnen.'
Ralph Waldo Emerson
De wet Beroepen in het Onderwijs is een kwaliteitswet, bedoeld om de kwaliteit
van het onderwijs te bewaken en te borgen voor de langere termijn. Door de
invoering van de bekwaamheidseisen zijn er indicatoren vastgesteld waar alle
leraren in Nederland minimaal aan moeten voldoen. De bekwaamheidseisen
geven ook de mogelijkheid de beroepsstandaard aan te passen aan de ontwikkeling in de maatschappij. Het landelijk platform Beroepen in het Onderwijs
heeft als taak op vragen van de minister van O, C & W de beroepen in het onderwijs in een kwalificatiestructuur onder te brengen. In die structuur worden de
onderlinge relaties tussen de onderwijsberoepen duidelijk via de competentieprofielen en bekwaamheidseisen die per beroep worden opgesteld. Zo ontstaat
een raamwerk waarmee de kwaliteit van onderwijzend personeel wordt geborgd.
In het rapport 'erkenning van excellentie, naar niveaudifferentiatie voor leraren’ is onderzocht op welke wijze bekwaamheidseisen (competentieprofiel)
nodig zijn om binnen de leraarsfunctie te kunnen differentiëren, aan welke
voorwaarden voldaan moeten worden om dit proces zorgvuldig te laten verlopen.
Aan scholen wordt dus nu gevraagd te sturen op voldoende leraren, kwalitatief voldoende leraren en het realiseren van de functiemix.
Om dit te kunnen doen is het essentieel om zicht hebben op de lange termijn;
wat wil de stichting of de vereniging realiseren, met andere woorden: 'wat is
de strategische visie?'
Een beleidsplan dat voor het primair onderwijs essentieel is op kwantitatief en
kwalitatief niveau is de meerjarenplanning personeel met plan van aanpak.
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7.1 Meerjarenplanning personeel met plan van aanpak.
In het beleidsplan Onderwijzend Personeel (2004 ministerie van O, C & W) en
in het Convenant Professioneel Onderwijsgevend Personeel is een nieuw beleidsplan geïntroduceerd. Het plan heet: meerjarenplanning personeel met
plan van aanpak.
Deze verplichting is logisch omdat er geruime tijd veel aandacht en vooral
veel zorgen zijn om het lerarentekort. Dat lerarentekort heeft dan twee belangrijke noemers, het kwantitatieve tekort (hebben we wel voldoende leraren) en
het kwalitatieve tekort (beschikken de leraren wel over voldoende kwaliteiten?)
Wat is nu een meerjarenplanning personeel met plan van aanpak?
Een meerjarenplanning is, zoals het woord ook al zegt, een planning voor
de korte- en de lange termijn voor de personeelsbehoefte op kwalitatief- en
kwantitatief gebied. Maar wel in relatie met de doelstellingen die de organisatie
zichzelf gesteld heeft. Schoolorganisaties hebben door de invoering van lumpsum
veel beleidsvrijheid gekregen. Dat vraagt echter wel een gezond, gedegen strategisch beleid gericht op de langere termijn.
Een eerste start voor een meerjarenplanning personeel met plan van aanpak,
ligt uiteraard bij het strategische beleid. In het strategische beleid geeft de organisatie aan welke doelen zij op termijn wil realiseren, hoe de huidige situatie
is op onderwijskundig gebied, qua financiën, op het gebied van huisvesting en
op het gebied van personeel. Belangrijk hierbij is dat het beleid vooral gericht
is op de langere termijn. Er zullen steeds keuzes gemaakt worden die weer
consequenties hebben voor andere gebieden.
7.2

Onderwijskwaliteit centraal

De onderwijskwaliteit die gerealiseerd dient te worden is steeds het uitgangspunt voor beleidsontwikkeling. Zo lazen we in de kwaliteitsagenda 'scholen
voor morgen' dat er vooral sturing van het bevoegde gezag gevraagd wordt op
het gebied van taal en rekenen, het achterstandenbeleid en het beleid voor excellente leerlingen. Maar ook voor meer diversiteit in het personeelsbestand.
En zijn eindtermen vastgelegd voor taal en rekenen. Er wordt beleid gevraagd
op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van de leraren. Het bevoegde
gezag is er ook verantwoordelijk voor alle maatregelen te nemen die waarborgen
dat de leraren bekwaam blijven. Daarnaast zorgen alle afspraken in het Convenant Leerkracht van Nederland voor een gedegen strategisch beleid met veel
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aandacht voor de onderwijskwaliteit in relatie tot de bekwaamheid van de leraren.
De schoolplannen van de afzonderlijke scholen vormen de basis voor het strategisch beleid. De doelen die in de afzonderlijke schoolplannen gesteld zijn,
doen allemaal een beroep op de bekwaamheden van de leraren. Strategisch
beleid dat los staat van de inhoud van de schoolplannen is dus onmogelijk.
Stichting Peelraam heeft in haar strategisch beleid bewust gekozen voor
de strategie om een lerende organisatie te willen worden. Dat vraagt op
alle niveaus diverse activiteiten. Een lerende organisatie word je niet
vanzelf. Daar heb je beleidsmatig een groot aantal interventies voor nodig
om te bouwen aan een structuur die past bij een lerende organisatie.
Als onderwijskundig concept in het kader van passend onderwijs heeft
stichting Peelraam bewust gekozen voor het pedagogische- en didactische
concept van handelingsgerichte procesdiagnostiek. Ook deze keuze vraagt
op alle beleidsterreinen veel investeringen om dit daadwerkelijk te realiseren.
Tot slot heeft stichting Peelraam een aantal keuzes gemaakt op het gebied
van personeel, die hun invloed hebben op het hrm-beleid van de stichting.
Employability, een competentieprofiel dat past bij iedere school, professionele communicatie door medewerkers onderling en met ouders hebben
direct consequenties voor het beleid van de hele stichting en voor het
beleid van iedere school afzonderlijk.
Deze drie hoofdlijnen zijn in alle schoolplannen verwerkt.
Essentieel bij het strategische beleid is, dat medewerkers ook weten waar
de organisatie als geheel naar toe gaat en wat dit vraagt van hen als medewerker. Daarom zijn er bij alle teams presentatie gehouden die een
relatie leggen met het strategische beleid van de stichting, het Convenant
Leerkracht van Nederland en de kwaliteitsagenda; Scholen voor Morgen.
Meer dan ooit is het voor een schoolorganisatie van belang om strategisch beleid
te formuleren en dit strategische beleid te vertalen naar een meerjarenplanning
personeel met plan van aanpak.
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Functiemix

De bedoeling van de functiemix is om door onderscheid in functies (en beloning)
binnen een team, leraren een kans te bieden om professioneel te groeien.
De functiemix houdt in dat in een school voor basisonderwijs LA, LB en LC
functies kunnen voorkomen. In het speciaal basisonderwijs is dat LB, LC, LD of
LE. Voor beide sectoren zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld
1

De functiemix geldt alleen voor leraren

Definitie leraar
– Voldoet aan de eisen van de WPO en wet BIO
– Draagt pedagogische en didactische verantwoordelijkheid voor een groep
leerlingen
– Geeft voor 50% of meer van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar
rato) les aan leerlingen
Minimaal opnemen
– Werk en denkniveau HBO + door relevante cursussen, masterclasses, HBO
masters of een EVC bewijs door gecertificeerde aanbieder
– (Mede) verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen
van en verdedigen van onderwijskundig beleid
– Het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van onderwijs
en aanleveren van concepten
In het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de volgende doelen afgesproken
2
over de te realiseren functiemix .
2010 2011 2012 2013 2014
Basisonderwijs

Bestuursniveau LB

1
2
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8%

16%

24%

Convenant Leerkracht van Nederland blz. 9
zie: www.funtiemix.nl

32%

58% LA
40% LB
2 % LC
40%
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Brinnummerniveau LB 6%
Speciaal basisonderwijs

12%

18%

24%

Bestuursniveau LC

6%

8%

11%

3%

30%
90% LB
7% LC
2% LD
1% LE
14%

In overleg met gmr mag je afwijken van de verplichting 2% in LC, dan naar verhouding meer % LB
Beleidsmatig vraagt dit beleid op alle negen domeinen van het personeelsbeleid
van een schoolorganisatie.
De start van dit alles ligt weer bij het strategische beleid van de schoolorganisatie. In het beleidsplan Onderwijspersoneel (2004) is de opbouw van een
meerjarenplanning personeel met plan van aanpak te lezen.
De volgende stappen worden achtereenvolgens doorlopen:
1. De eerste stap is het vaststellen welke onderwijsdoelstelling de komende
jaren gerealiseerd gaat worden. Uiteraard hebben de diverse beleidsplannen
zoals 'Scholen voor morgen' en Krachtig Meesterschap' invloed op deze onderwijsdoelstelling.
2. De tweede stap is dat je de onderwijsorganisatie zo inricht dat deze onderwijsdoelstelling gehaald kan worden. Je gaat dan nadenken over de wijze
van inrichting, werken met schoolmanagementteams of niet, werken met
eigen ict-ers of bovenschoolse ict-ers, maar ook de consequenties van het
zorgplan zullen in deze stap doorklinken.
3. Bij de derde stap kijk je op basis van de inrichting (op hoofdlijnen) welke
taken en werkzaamheden daar uit voortvloeien.
4. Vervolgens bepaal je welke functies bij deze taken en werkzaamheden horen.
Dit noemen we het functiebouwwerk. Hierbij zal vervolgens ook uitgerekend
moeten worden of dit geheel van functies financieel haalbaar is. Het functiebouwwerk bevat functies die door een functiewaarderingscommissie gewaardeerd worden (fuwasys). Het functiebouwwerk zal bestaan uit een
aantal normfuncties en wellicht niet-normfuncties. In de CAO PO zijn afspraken gemaakt hoe zo’n functiebouwwerk tot stand komt en welke spelregels
daarbij horen.
5. Is het functiebouwwerk klaar, dan wordt in de vijfde stap bepaald welke
competenties erbij horen. Uitgangspunt zijn de bekwaamheidseisen van de
wet BIO, maar ook de spelregels die bij de functiemix horen, gaan hier een
rol spelen.
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6. Nu is er een helder beeld van de toekomstige situatie. In de zesde fase worden
er twee metingen uitgevoerd in de huidige situatie van de schoolorganisatie.
Allereerst wordt er een kwantitatieve meting uitgevoerd. Welke functies
hebben we al in huis en hoeveel mensen hebben we voor deze functies? En
hoe is dat op de lange termijn? Hebben we dan voldoende mensen voor de
functies die gewenst zijn. Uiteindelijk zal deze meting zich vertalen naar
meerjarenformatiebeleid en een jaarlijks bestuursformatieplan met een
overzicht van de personele instrumenten zoals werving & selectie en opleiden
in de school.
– De tweede meting die gemaakt wordt, met onder andere de informatie uit
de bekwaamheidsdossiers de kwalitatieve meting. De informatie gegenereerd
uit de bekwaamheidsdossiers, is belangrijk voor de te realiseren onderwijskwaliteit en de te realiseren functiemix. Welke functies hebben we dan nodig
en welke competenties vinden wij dat deze functies nodig hebben? En als
we dan kijken naar de bekwaamheidsdossiers beschikken we dan over de
benodigde competenties? En zo niet, hoe gaan we deze ontwikkkelen? Dat
zal uiteindelijk resulteren in meerjarenprofessionaliseringsbeleid.
In een schema:
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Wat heeft een scholenorganisatie nu nodig om een meerjarenplanning personeel
te maken en kwalitatief goed onderwijs te realiseren en om te kunnen gaan
met het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort? (de hoofdstukken verwijzen naar de hoofdstukken van de CAO PO)
– een functieboek (hoofdstuk 5)
– bekwaamheidsdossiers
– (hoofdstuk 9)
– een meerjarenplanning personeel met plan van aanpak (hoofdstuk 2.7)
– meerjarenformatiebeleid (hoofdstuk 2.7)
– een bestuursformatieplan (hoofdstuk 2.7)
– het hebben van professionaliseringsbeleid (hoofdstuk 9)
– taakbeleid (hoofdstuk 2)
– werving- en selectiebeleid dat past bij het strategische beleid (hoofdstuk 2)
– mobiliteitsbeleid
– een duidelijk competentieprofiel dat past bij de diverse schoolplannen
De basis van al het personeelsbeleid is het functieboek. In het functieboek
is een beschrijving opgenomen van de taken en de werkzaamheden die
bij die functie horen. Dat zegt nog niets over hoe iemand die functie uitoefent.
Daarvoor is de gesprekkencyclus, de bekwaamheidseisen en het bekwaamheidsdossier belangrijk.
Het functieboek (met daarin nu de functiemix) en de gesprekkencyclus
geven de mogelijkheid van een verdere professionele ontwikkeling en
verdere loopbaanmogelijkheden.
7.4

Werving en selectie

Door de invoering van de wet Beroepen in het Onderwijs is er een wijziging
gekomen in een aantal begrippen. Deze begrippen zijn vooral bepalend voor
het werving & selectiebeleid
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Uit de brochure 'Blijf groeien in het Onderwijs' (2006)
bekwaam
hij aan de geldende bekwaamheidseisen voldoet
bevoegd
hij moet tijdens zijn loopbaan zijn bekwaamheid onderhouden
hij een HO-getuigschrift heeft dat is afgegeven vóórdat de bekwaamheidseisen zijn ingevoerd en waaraan een onderwijsbevoegdheid is verbonden of als hij een HO -getuigschrift heeft
waaruit blijkt dat hij aan de bekwaamheidseisen voldoet. Dat getuigschrift wordt afgegeven vanáf het moment dat de bekwaamheidseisen zijn ingevoerd
benoembaar hij bevoegd is en als hij een verklaring omtrent gedrag kan overleggen en de rechter hem niet heeft uitgesloten van het geven
van onderwijs
lio en zij-in- iemand is ook benoembaar als hij nog niet bevoegd is,
stroom
hij een leraar in opleiding is (LIO)
zij-instromers
hij volgens de wet onbevoegd mag werken
en een verklaring omtrent het gedrag kan overleggen
en de rechter hem niet heeft uitgesloten van het geven van onderwijs
Als de school een eigen competentieprofiel heeft beschreven, wordt het wervingen selectiebeleid daarop aangepast. Er wordt dan specifiek gekeken naar de
competenties die geformuleerd zijn op strategisch niveau. Die gaan gelden voor
alle medewerkers. Daarna wordt er specifiek gekeken naar de benodigde competenties voor die school. Dat zorgt er ook voor dat de sollicitant en sollicitatiecommissie bij het keuzeproces veel nadrukkelijker kijken naar de eigenheid
van de school. Daarmee realiseer je een personeelsbestand dat past bij de school,
maar je kunt ook veel makkelijker onderzoeken welke competenties wel en
welke nog niet beheerst worden.
7.5

Bekwaam worden en blijven

Twee belangrijke personele instrumenten zijn bij dit onderdeel van belang. Dat
is het bekwaamheidsdossier, want daarin wordt een overzicht bijgehouden van
alle activiteiten die ondernomen worden. Het tweede belangrijke instrument
is het ontwikkelingsplan (op teamniveau-TOP- en op individueel niveau -POP-).
Als een school precies geformuleerd heeft welk competentieprofiel past bij het
eigen schoolplan, dan kan samen besproken worden of deze indicatoren ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. Blijkt het nu dat dit voor het hele team geldt, dan

84

7. Een leven lang leren

7.5

kan dit in een teamontwikkelplan opgenomen worden. Dit TOP kan ook worden
opgenomen in het bekwaamheidsdossier en in het jaarlijkse verslag over de
inspanningen die verricht zijn in het kader van de wet BIO.
Betreft het hier enkele teamleden, kan het opgenomen worden in het persoonlijke ontwikkelingsplan. Als er een overzicht is van medewerkers die wel
over de bekwaamheid beschikken kunnen deze kwaliteiten van mensen ingezet
worden bij intervisie groepen, collegiale consultatie. Zo ontstaat er een structuur
van samen leren en samen reflecteren. Ook individuele professionalisering
wordt opgenomen in het verslag naar de onderwijsinspectie.
Praktijkvoorbeeld
Observaties in de klas worden een uitdaging als de leraar zelf kan aangeven waar hij of zij feedback op zou willen.
Dat zou op de volgende manier kunnen:
Ik wil feedback hebben op het volgende criterium van de bekwaamheidseis pedagogisch competent
(De leraar vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat van de
groep, van het individuele welbevinden van de kinderen in de klas en de
vorderingen die zij maken op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.)
Ik heb een plan van aanpak ontworpen voor ieder kind op het gebied van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid:
Ik wil graag tips over………….. '
'Ik wil geobserveerd worden door……….'
'Ik wil dit graag in de volgende les…………..'

Praktijkvoorbeeld STAR methode met een collegiale consultatie
Een leraar heeft een moeilijke leerling in de klas. Samen met een collega
beschrijft de leraar exact welk gedrag er nu plaats vindt.
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Als de collega een exact beeld van de situatie heeft is de situatie voldoende beschreven. Als zaken niet duidelijk zijn stelt de collega vragen ter
verduidelijking.
Vervolgens beschrijft de leraar wat hij van plan is te doen, met welk doel,
op welke wijze, wanneer en met welke hulpmiddelen bij die bepaalde
situatie.
Ook hier moet de collega een helder beeld kunnen maken. De collega
moet eigenlijk het als een film kunnen zien.
Vervolgens beschrijft de leraar wat hij nu uiteindelijk precies heeft gedaan, met welk effect, met welk resultaat voor de leerling, voor de klas,
voor zichzelf.
Tot slot wordt samen besproken over welke onderdelen de leraar nu heel
tevreden was (succes vieren), welke minder en wat niet goed ging.
Samen formuleren ze een aanpak voor de volgende keer, precies wat hij
zou kunnen doen, wanneer hij dat zou kunnen doen en met welke
hulpmiddelen.
Er wordt ook een afspraak gemaakt wanneer ze een vervolggesprek
hebben.
Dit kan vastgelegd worden in een schema dat schema kan worden bewaard in het bekwaamheidsdossier.
7.6

Opleiden in de school

De bekwaamheideisen van de wet BIO vormen in het opleidingsprogramma
van de PABO de rode draad voor ontwikkeling, begeleiding en beoordeling van
studenten.
Twee praktijkvoorbeelden tonen de uitwerking van bekwaamheidseisen in
de PABO.
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Praktijkvoorbeeld observeerbare criteria
Bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn alle bekwaamheidseisen uitgewerkt in criteria die observeerbaar zijn. Van elke competentie moet de
student bewijslast verzamelen. Hier is de rol van de leraarbegeleider op
de school belangrijk.
De bekwaamheidseis interpersoonlijk competent is dan uitgewerkt in
bijvoorbeeld
dat de leraar sociale verhoudingen beschrijft en activiteiten onderneemt
om deze te verbeteren maar ook dat hij samen met een deskundige collega een plan kan bedenken voor problematische interacties met kinderen.
Zo'n plan kan dan als 'bewijslast' worden opgenomen in het portfolio.
Leraren die nu van de lerarenopleiding komen beheersen deze vaardigheid. Deze vaardigheid van net afgestudeerde leraren is uitstekend in te
zetten bij het werken aan bekwaamheidsdossier van het zittende personeel.
Andersom zullen leraren die LIO’ers en studenten begeleiden het uitgewerkte bekwaamheidseisenprofiel van de lerarenopleiding moeten ontvangen en dit systematisch en gedurende de gehele stageperiode moeten
nalopen om de student de mogelijkheid te bieden een gefundeerd oordeel
op te nemen in het portfolio.
Bij het opleiden in de school is het bekwaamheidseisenprofiel (competentieprofiel van de school) zoals de school dat zelf heeft vastgelegd ook een hulpmiddel.
De school heeft indicatoren waarmee lio-ers 'beoordeeld' kunnen worden.
Uiteindelijk zullen in assessmentprocedures leraren in opleiding zelf in hun
(digitaal) portfolio aangeven op welke wijze zij voldoen aan de bekwaamheidseisen. Als hun begeleider gericht feedback kan geven met een eigen competentieprofiel kunnen de studenten dit veel makkelijker verwerken in hun (digitaal)
portfolio. De leraar krijgt weer informatie op de kwaliteit van het gehanteerde
competentieprofiel.
Zo vormen bekwaamheidseisen de rode draad in een school en in de hele
scholenorganisatie.
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BIJLAGE 1. BEKWAAMHEIDSEISEN WET BIO

Primair Onderwijs
Algemene maatregel van Bestuur Bekwaamheidseisen
Artikel 2.1. van het Besluit van 23-08-2005 worden de volgende competenties
onderscheiden:
De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende competenties:
a. interpersoonlijke competentie
b. pedagogische competentie
c. vakinhoudelijke en didactische competentie
d. organisatorische competentie
e. competentie in het samenwerken met de collegas
f. competentie in het samenwerken met de omgeving
g. competentie in reflectie en ontwikkeling
Artikel 2.4. Interpersoonlijke competentie leraar PO
1. De leraar onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is
zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op
de kinderen. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van
groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en
van de kinderen tot stand te brengen.
2. Om te voldoen aan het eerste lid:
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij maakt contact met de kinderen en zorgt ervoor dat zij contact
kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen,
2¨.
hij geeft de kinderen leiding maar laat hun ook verantwoordelijkheid
en geeft hun een eigen inbreng, en
3¨.
hij schept een goed klimaat voor samenwerking met de kinderen en
tussen de kinderen onderling;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
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1¨.
2¨.

hij is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in
de leefwereld van de kinderen, en
hij is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele communicatie en kent in het
bijzonder de implicaties daarvan voor zijn eigen doen en laten.

Artikel 2.5. Pedagogische competentie leraar PO
1. De leraar onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft
voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om op professionele en
planmatige wijze voor het individuele kind en de klas of groep een veilige
leeromgeving tot stand te brengen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen
tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
2. Om te voldoen aan het eerste lid:
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij vormt zich een goed beeld van het sociale klimaat in een groep,
van het individuele welbevinden van de kinderen en van de vorderingen die zij maken op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid,
2¨.
hij ontwerpt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering
om de kinderen te begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en
werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
te bevorderen,
3¨.
hij voert dat plan van aanpak of die benadering uit,
4¨
hij evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zo
nodig bij, voor de hele groep en ook voor individuele kinderen, en
5¨.
hij signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele
en morele ontwikkeling van kinderen en stelt, eventueel samen met
collegas, een passend plan van aanpak of benadering op;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
1¨.
hij is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun verwachtingen, met de culturele bepaaldheid
daarvan, en weet hoe hij daarmee om kan gaan,
2¨.
hij is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en
morele ontwikkeling van basisschoolkinderen, met de problemen die
zich daarbij kunnen voordoen en weet hoe hij daarmee om kan gaan,
3¨.
hij is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het
jonge en oudere kind, is vertrouwd met verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan en is zich bewust van
de consequenties van die theorieën en praktijken voor het onderwijs
en voor zijn doen en laten als leraar, en
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4¨.

hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en
waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind én van de culturele
bepaaldheid daarvan en weet welke consequenties hij hieraan moet
verbinden voor zijn handelen.

Artikel 2.6. Vakinhoudelijke en didactische competentie leraar PO
1. De leraar onderschrijft zijn vakinhoudelijke en didactische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van de
onderwijsinhouden en de didactiek om op eigentijdse, professionele en
planmatige wijze een krachtige leeromgeving tot stand te brengen waarin
de kinderen zich de culturele bagage eigen kunnen maken die de maatschappij vereist.
2. Om te voldoen aan het eerste lid :
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de
leerinhoud beheersen en van de manier waarop ze hun werk aanpakken,
2¨.
hij ontwerpt op basis daarvan leeractiviteiten of speel- en leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn en die hen aanzetten tot
zelfwerkzaamheid,
3¨.
hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit,
4¨.
hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zo nodig
bij, voor de hele groep maar ook voor individuele kinderen, en
5¨.
hij signaleert leerproblemen en belemmeringen en stelt, zo nodig samen met collegas, een passend plan van aanpak of benadering op;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
1¨.
hij beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals
beschreven in de kerndoelen voor het primair onderwijs,
2¨.
hij kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van
basisschoolkinderen en weet hoe zij die leerinhouden gebruiken,
3¨.
hij is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en
met de samenhang daartussen,
4¨.
hij heeft kennis van, al dan niet onderzoeksmatig, ontwerpen van
onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder informatie- en communicatietechnologie,
5¨.
hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het jonge en oudere kind en weet hoe hij die
in praktijk kan brengen,
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6¨.

7¨.

8¨.
9¨.

hij is vertrouwd met de wijze waarop kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt en welke problemen zich
daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan gaan,
hij heeft kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving
op het leren en weet hoe hij daar in zijn praktijk rekening mee moet
houden,
hij heeft een praktische kennis van veel voorkomende leerstoornissen
en onderwijsbelemmeringen, en
hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en
waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind, en van de culturele
bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan
moet verbinden voor zijn handelen.

Artikel 2.7. Organisatorische competentie leraar PO
1. De leraar onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft
voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn
lessen op professionele en planmatige wijze een goed leef- en werkklimaat
tot stand te brengen dat overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is en in alle
opzichten helder voor hemzelf, zijn collegas en in het bijzonder de kinderen.
2. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis:
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door
de kinderen gedragen procedures en afspraken,
2¨.
hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen die
leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen, en
3¨.
hij houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om met tijd;
b.
is hij bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn
onderwijs relevant zijn.
Artikel 2.8. Competentie leraar PO in het samenwerken met collega's
1. De leraar onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met
collegas. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele
bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op zijn
school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie.
2. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis :
a.
beschikt de leraar over de volgende vaardigheden:
1¨.
hij deelt informatie die voor de voortgang van het werk van belang
is, met collegas en maakt gebruik van de informatie die hij van collegas
krijgt,
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2¨.
3¨.
4¨.
b.
1¨.
2¨.
3¨.
4¨.

hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van
overleg en samenwerken op school,
hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie, en
hij levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn
school;
beschikt de leraar over de volgende kennis:
hij is op praktisch niveau bekend met methodieken voor samenwerking en intervisie,
hij is op een praktisch niveau op de hoogte van leerlingvolgsystemen
en manieren om zijn eigen werk toegankelijk te administreren,
hij heeft enige kennis van organisatie- en bestuursvormen voor
scholen in het primair onderwijs, en
hij is op de hoogte van modellen voor kwaliteitszorg en methodieken
voor onderwijsverbetering en schoolontwikkeling.

Artikel 2.9. Competentie leraar PO in het samenwerken met de omgeving
1. De leraar onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met
de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om
goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij
de zorg voor de kinderen en bij zijn school.
2. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis :
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij geeft op professionele manier aan ouders en andere belanghebbenden informatie over de kinderen en gebruikt de informatie die hij van
hen krijgt,
2¨.
hij neemt op een constructieve manier deel aan verschillende vormen
van overleg met mensen en instellingen buiten de school, en
3¨.
hij verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijze met
betrekking tot een kind aan ouders en andere belanghebbenden en
past in gezamenlijk overleg zo nodig zijn werk met dat kind aan;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
1¨.
hij is bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de
culturele achtergronden van de kinderen en weet hoe hij daar rekening
mee moet houden in zijn doen en laten als leraar, en
2¨.
hij is op de hoogte van de professionele infrastructuur waar zijn school
onderdeel van is.
Artikel 2.10. Competentie leraar PO in reflectie en ontwikkeling
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1. De leraar onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen
over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar.
2. Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis :
a.
kan de leraar de volgende handelingen verrichten:
1¨.
hij werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op
basis van een goede analyse van zijn competenties,
2¨.
hij stemt de ontwikkeling van zijn bekwaamheid af op het beleid van
de school, en
3¨.
hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van kinderen
en collegas en ook van collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld
intervisie en supervisie;
b.
beschikt de leraar over de volgende kennis:
1¨.
hij heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen gedrag
en dat van anderen te begrijpen en te analyseren,
2¨.
hij is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor
primair onderwijs en vervolgscholen en ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek, inhouden, werkwijzen
en organisatievormen in het primair onderwijs, en
3¨.
hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die relevant zijn voor zijn onderwijs.
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COMPETENTIEPROFIEL
LERAAR SPECIALE
1
ONDERWIJSZORG

Compact overzicht van de 7 competenties en 2 dimensies
De zeven competenties:
Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen:
de leraar maakt contact met de leerling(en) en communiceert met hen.
Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen:
de leraar creëert als pedagoog een klimaat dat de leerlingen voldoende veiligheid
én uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling.
Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen:
de leraar ontwerpt als didacticus een op de leerlingen/groep afgestemde krachtige leeromgeving.
Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct betrokkenen:
de leraar draagt zorg voor een ordelijke en taakgerichte leeromgeving; bovendien
stemt hij de activiteiten van betrokkenen op elkaar af.
Competent in samenwerking met collega´s:
de leraar stemtzodanig af dat ook op schoolniveau alles goed op elkaar aansluit.
Competent in samenwerking met de omgeving van de school:
de leraar werkt, gezien zijn orthopedagogische en -didactische taak, ook samen
met mensen en organisaties buiten de eigen schoolorganisatie (ouders; maatschappelijke organisaties, zoals een schoolbegeleidingsdienst, welzijnsinstelling, jeugdhulpverlening) en stemt met hen af.

1

Basisrapport van het project Bekwaam & Speciaal, tot stand gebracht door het
Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs (WOSO) met Ondersteuning van
het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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Competent in reflectie en ontwikkeling:
de leraar werkt voortdurend aan zijn professionele ontwikkeling: zijn deskundigheid, zijn persoonlijke kwaliteiten en zijn opvattingen.
De twee verdiepingsdimensies:
De diepgang in speciale onderwijszorg komt tot uiting in:
Professionele beroepshouding en kwaliteiten:
Normatieve professionaliteit:
de leraar sluit aan op de meergelaagdheid in de leerling. Dit betekent dat
hij een goede balans heeft gevonden tussen instrumentele (effectief handelen),
communicatieve (goed samenwerken) en normatieve professionaliteit (aansluiten op zelfbeeld en identiteitsontwikkeling).
Authentiek functioneren:
de leraar kan alleen in het SO (blijven) werken als hij in staat is gezond met
zichzelf om te gaan (fysiek en psychisch).
Diepgang in kennistoepassing- en ontwikkeling:
Kennisinhouden en -niveaus:
de leraar heeft praktische, methodische én theoretische kennis met betrekking
tot leerling en leren. Met betrekking tot de schoolvakken is het vereiste kennisniveau afhankelijk van doelgroep en leeftijdsniveau.
Cyclus van diagnosticerend onderwijzen:
de leraar hanteert de cyclus van professioneel handelen in zijn werk en sluit
daarbij aan op bijzondere hulpvragen van leerlingen, vanuit het besef dat er
geen sprake kan zijn van een diagnose-recept-aanpak, maar dat hij individueel
maatwerk moet leveren. Hij werkt hierbij interdisciplinair.
Beschrijving van de 7 competenties en 2 verdiepingsdimensies
Voor de beschrijving van de 7 competenties zijn de taaksituaties van de (ervaren)
leraar speciaal onderwijs als uitgangspunt genomen.
Van elke competentie wordt aangegeven waarom deze van belang is: het
doel. Vervolgens geven we de bekwaamheidseisen die hieruit voortvloeien met
een concrete uitwerking.
De leraar wordt aangeduid met ‘hij’; uiteraard kan er net zo goed, of misschien zelfs beter, ‘zij’ gelezen worden.
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Competentie 1: interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
Doel:
Een leraar die interpersoonlijk competent is, werkt actief aan een goede communicatie (interactie) met iedere leerling in zijn groep.
Hij verbindt daaraan consequenties voor zijn handelen.
Hij weet in de groep zodanig met (machts- en gezags)verhoudingen, afstandelijkheid, nabijheid, vriendelijkheid en vijandigheid om te gaan, dat er in de
groep een goede basis is voor onderlinge verstandhouding en communicatie.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden, dat hij zich bewust is van eigen
houding en gedrag en de invloed daarvan op de leerlingen. Hij dient over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie (interactie)
te beschikken, om een basis te leggen voor samenwerking.
Dat houdt in dat hij:
contact maakt en onderhoudt met iedere leerling in zijn groep en ervoor zorgt
dat elke leerling contact kan maken met hem;
de leerlingen laat merken dat hij weet wat hen bezig houdt;
de leerlingen duidelijk maakt wat hij van hen verwacht;
de leerlingen uitnodigt tot samenwerking door zijn manier van communiceren (verbaal en non-verbaal);
duidelijk leiding geeft, met ruimte voor eigen initiatief van de leerlingen;
met de groep het groepsklimaat en het samenwerken in de groep bespreekt.
Competentie 2: orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
Doel:
Een leraar die orthopedagogisch competent is, zorgt voor een leef- en leeromgeving met een bij de leerlingen en bij de groep passende verhouding tussen
veiligheid en uitdaging.
Hij vindt voor alle leerlingen een evenwicht in de behoeften aan en mogelijkheden tot relatie, autonomie en competentie.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden dat hij de (ortho)pedagogische kennis,
inzicht en vaardigheden in huis heeft om het evenwicht tussen veiligheid en
uitdaging in de leeromgeving tot stand te brengen (voor de afzonderlijke leerlingen en voor de hele groep).
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Hij is in staat op basis van (eigen) verkenning van de hulpvraag van de
leerlingen zijn professioneel handelen planmatig vorm te geven en met andere
deskundigen af te stemmen.
Dat houdt in dat hij:
een goed beeld heeft van het sociale klimaat in een groep leerlingen en van het
individuele welbevinden van de leerlingen;
een goed beeld heeft van de individuele sociaal-emotionele behoeften en
gedragskenmerken van alle leerlingen;
op basis daarvan individuele handelingsplannen ontwerpt, gericht op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen;
zijn pedagogisch handelen en gedragsinterventies afstemt op de hulpvragen
van de leerlingen en van de groep;
tijdens het onderwijs-leerproces zijn beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen verder ontwikkelt;
het plan van aanpak of de benadering evalueert en zonodig bijstelt, voor
individuele leerlingen en voor de hele groep.
Competentie 3: orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
Doel:
Een leraar die orthodidactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn klas en zijn lessen.
Hij stemt leerinhouden en zijn doen en laten af op de leerlingen en houdt
rekening met individuele verschillen.
Hij motiveert de leerlingen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het
beste van te maken en helpt hen om ze met succes af te ronden.
Hij leert de leerlingen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun leerbekwaamheid en zelfstandigheid te bevorderen.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden dat hij de (ortho)didactische kennis
en vaardigheden in huis heeft om die krachtige leeromgeving tot stand te
brengen op een eigentijdse en professionele, planmatige manier. Hij is in staat
op basis van (eigen) diagnose van voorkomende problemen zijn professioneel
handelen planmatig vorm te geven en met andere deskundigen af te stemmen.
Hij ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn klas en zijn lessen.
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Dat houdt in dat hij:
een goed beeld heeft van het leerniveau, de leerbehoeften, -mogelijkheden en
-stijlen van alle leerlingen;
op basis daarvan (speel- en) leeractiviteiten ontwerpt die voor de individuele leerlingen en voor de groep uitvoerbaar zijn en hen motiveren tot zelfwerkzaamheid;
zijn didactisch handelen op de leermogelijkheden van de groep afstemt;
tijdens het onderwijs-leerproces zijn beeld van de (speel- en) leer-ontwikkeling van de leerlingen verder ontwikkelt;
op basis van deze beeldvorming zijn diagnose en plan van aanpak bijstelt,
voor individuele leerlingen en voor de hele groep.
Competentie 4: organisatorisch competent
Doel:
Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke,
prettige en taakgerichte sfeer in zijn klas en zijn lessen.
Hij plant en organiseert de onderwijs-leeractiviteiten en -processen zodanig,
dat leerlingen succeservaringen op kunnen doen, dat de leerlingen zich op hun
gemak voelen en dat de leerlingen weten welke ruimte ze hebben voor eigen
initiatief.
Hij zorgt er ook voor dat de leerlingen weten wat ze moeten doen, hoe en
met welk doel ze dat moeten doen.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden dat hij de organisatorische kennis en
vaardigheden in huis heeft om in zijn klas en zijn lessen een goed leef- en
werkklimaat tot stand te brengen, voor alle leerlingen, voor zichzelf en voor
zijn collega’s.
Waar nodig zorgt hij, in het belang van de leerling, voor een goede afstemming tussen de activiteiten van de diverse behandelaars en activiteiten (regiefunctie).
Dat houdt in dat hij:
op een veilige, voorspelbare en doelmatige manier zijn klaslokaal inricht en (in
samenwerking met zijn leerlingen) zijn leermiddelen/materialen toegankelijk
maakt;
zijn werkzaamheden, de inrichting van het klaslokaal en de planning van
de activiteiten goed afstemt op die van andere betrokkenen;
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de klassenassistent goed op diens taakstelling voorbereidt en waar nodig
de juiste begeleiding biedt;
adequaat met tijd en middelen omgaat;
zijn leermiddelen afstemt op de leerdoelen en de leeractiviteiten;
in overleg en samenwerking met de behandelaars van verschillende disciplines keuzes in behandelingsdoelstelling en aanpak maakt, die bijdragen aan een
optimale leef- en leeromgeving van de leerlingen.
Competentie 5: competent in samenwerking met collega´s
Doel:
Een leraar die competent is in het samenwerken met collega's, levert zijn bijdrage aan het pedagogisch en didactisch klimaat op zijn school, aan onderlinge
samenwerking en aan de schoolorganisatie.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden, dat hij een collegiale houding heeft
en de kennis en vaardigheden bezit om een professionele bijdrage te leveren
aan het pedagogisch en didactisch klimaat van de school, aan de werkverhoudingen en de schoolorganisatie.
Dat houdt in dat hij:
waar nodig zijn collega’s zowel functioneel als sociaal ondersteunt en deze
ondersteuning ook van zijn collega’s kan vragen en accepteren;
zodanig (zijn kennis over) de behandeling van de leerlingen overdraagt en
zodanige afspraken maakt dat continuïteit in de begeleiding van de leerlingen
gewaarborgd is;
informatie die voor de voortgang van het werk van belang is aan zijn collega’s
overdraagt en de informatie die hij van collega´s krijgt benut;
een constructieve bijdrage levert aan verschillende vormen van overleg en
samenwerking op school;
open staat voor en deel uitmaakt van behandelingsprocessen in het kader
van de individuele handelingsplanning;
collegiale consultatie geeft en ontvangt;
actief participeert binnen intervisie;
effectief gebruik maakt van de sterke kanten van de collega´s.
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Competentie 6: competent in samenwerking met de omgeving
Doel:
Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert een
zodanige bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen
in de omgeving van de school, dat er sprake is van een goede aansluiting tussen
buitenschoolse en binnenschoolse (opvoedings)activiteiten voor alle leerlingen.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden, dat hij de kennis en vaardigheden
in huis heeft om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de leerlingen en zijn school.
Dat houdt in dat hij:
aan ouders en andere belanghebbenden informatie geeft over de leerlingen en
dat hij de informatie die hij van hen krijgt zelf ook benut;
in zijn gesprekken met ouders een evenwicht kan vinden tussen effectief
informeren en (emotioneel) ondersteunen;
op een constructieve manier deelneemt aan verschillende vormen van
overleg met mensen en instellingen buiten de school;
zijn professionele opvattingen en werkwijze met betrekking tot een leerling
aan ouders en andere belanghebbenden verantwoordt en in gezamenlijk overleg
zonodig zijn werk met die leerling aanpast.
Competentie 7: competent in reflectie en ontwikkeling
Doel:
Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling denkt voortdurend en
doelgericht na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid.
Hij weet wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden,
normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat.
Hij heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke
kanten.
Hij ontwikkelt zichzelf en zijn onderwijs op een planmatige manier verder.
Bekwaamheidseis :
Van een leraar SO mag dus verwacht worden dat hij voldoende kennis en
vaardigheden in huis heeft om zowel zijn opvattingen over het leraarschap als
ook zijn eigen lerarenbekwaamheid te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.
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Dat houdt in dat hij:
planmatig werkt aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, door zelf zijn
competenties te analyseren, zijn taken kritisch te kiezen en door scholingsactiviteiten te volgen;
deelneemt aan supervisie en intervisie en daaraan consequenties voor het
eigen handelen verbindt, ook waar deze sterk raken aan persoonlijke opvattingen
en gevoelens;
de ontwikkeling van zijn bekwaamheid afstemt op het beleid van de school
en deelneemt aan de activiteiten binnen de school op het gebied van organisatieontwikkeling en onderwijsverbetering;
zijn handelen binnen en buiten de school verantwoordt;
een bijdrage levert aan de beroepsontwikkeling op regionaal en eventueel
op landelijk en internationaal niveau.
Verdiepingsdimensie A: professionele beroepshouding en kwaliteiten
A1: normatieve professionaliteit: omgaan met de meergelaagdheid in de
hulpvragen van de leerlingen
Doel:
De leraar SO heeft bij de interpretatie van de hulpvragen van de leerling en de
daarop afgestemde interventies een passende balans tussen de 3 niveaus van
zijn professionaliteit:
instrumentele professionaliteit: effectief pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelen op basis van een goede kennis en beheersing van werkwijzen/methoden en instrumenten/materialen;
communicatieve professionaliteit: vinden/onderhouden van een basis van
samenwerking met de leerling op basis van vooral zijn interpersoonlijke kennis
en vaardigheden;
normatieve professionaliteit: aansluiten op motieven/bestaansvragen van
de leerlingen; kiezen voor een aanpak die past bij de (gewenste) identiteitsontwikkeling van de leerling.
Bekwaamheidseis:
Van de leraar SO mag dus geëist worden dat hij:
zijn professioneel handelen (uiteindelijk) op een ethische grondslag fundeert.
Dit kan o.a. blijken uit een ontwikkelde orthopedagogische visie op zijn
taak/functie;
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alle 3 dimensies van zijn professionaliteit ontwikkelt en op alle 3 niveaus
van professioneel handelen reflecteert (zie competentie 7: reflectie en ontwikkeling).
A2: authentiek functioneren: zichzelf hanteren in werksituaties
Doel:
De leraar SO zorgt ervoor dat hij fysiek, emotioneel en cognitief in evenwicht
is, om zo effectief te functioneren.
Hij reguleert zijn eigen emoties (gevoelens) en motieven en heeft een
evenwicht tussen zijn eigen behoeften en belangen en die van de mensen met
wie hij werkt.
Hij heeft een realistisch zelfbeeld ten aanzien van wie hij is, wat hij wil en
kan en hoe hij zich wil ontwikkelen.
Hij heeft een evenwicht tussen denk- en daadkracht, tussen investeren in
de voortgang van het dagelijkse werk en investeren in zijn eigen ontwikkeling.
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden dat hij voldoende kennis en vaardigheden in huis heeft om er voor te zorgen dat hij in werksituaties, (fysiek) gezond,
(emotioneel) evenwichtig en (rationeel) kritisch kan (blijven) functioneren.
Dat houdt in dat hij:
er voor zorgt dat hij in lichamelijk opzicht gezond is en blijft (c.q. in staat is lichamelijke belemmeringen zodanig te hanteren dat hij zijn taken adequaat kan
uitvoeren)
een goede balans heeft tussen werken en ontspannen;
om kan gaan met onverwachte situaties, ook als die spanningsvol zijn, zonder
uit zijn professionele rol te vallen;
een goede verstandhouding heeft met de mensen met wie hij werkt;
bevrediging kan putten uit zijn werk en realistische ambities heeft.
Verdiepingsdimensie B: diepgang in kennistoepassing en -ontwikkeling
B1: kennisinhouden en –niveaus
Doel:
De leraar SO zet zijn kennis op zijn vakgebied zo in, dat hij zijn leerlingen optimaal kan ondersteunen in hun leerproces en zijn leerlingen zich maximaal
kunnen ontwikkelen.
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Invulling van de kennisinhouden en -niveaus is mede afhankelijk van de
specifieke kenmerken van de leerlingen met wie hij werkt.
Bekwaamheidseis:
Van de leraar SO mag dus geëist worden dat hij kennisinhouden en -niveaus
mede afstemt op de specifieke kenmerken van zijn leerlingen. Bovendien zorgt
hij ervoor dat hij op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen zijn
vakgebied.
NB: Voor elke specifieke doelgroep en functie dienen de volgende dimensies
nader uitgewerkt te worden:
m.b.t. de kennisinhouden kan onderscheid gemaakt worden tussen kennis
van de leerling, het leren en het vakinhouden
m.b.t. de kennisniveaus kan onderscheid gemaakt worden tussen praktische,
methodische en theoretische kennis.
Kennisinhouden en -niveaus zullen, per functie, voor elk van de 7 competenties
moeten worden gespecificeerd.
Op basis van een analyse van de kenmerken van Speciaal Onderwijs gaan
we er vanuit dat de (ervaren) leraar SO, naast praktische, ook methodische en
theoretische kennis heeft m.b.t. de leerling, het leren en het vakgebied. Deze
kennisaspecten dienen in ieder geval beschreven te worden in de (ortho)pedagogische en de (ortho)didactische competentie.
B2: cyclus van diagnosticerend onderwijzen
Doel:
Een leraar SO integreert alle elementen in de cyclus van professioneel handelen
zodanig, dat door toegenomen kennis over de leerling de begeleiding steeds
beter op de leerling wordt afgestemd.
NB: De cyclus van professioneel handelen in het speciaal onderwijs is zo
complex, omdat:
afstemming betrekking heeft op meerdere lagen in het functioneren van de
leerlingen;
er, gezien de aard van de problemen, geen sprake kan zijn van een diagnoserecept-model: in de begeleiding gaan diagnose en onderwijzen hand in hand;
er voortdurend keuzes gemaakt dienen te worden op de dimensies zorgen
– leren, activeren – compenseren, individueel leren – groepsleren;
er veelal interdisciplinaire afstemming nodig is;

108

Bijlage 2. Bekwaam & Speciaal generiek competentieprofiel leraar speciale onderwijszorg

(het succes van) de begeleiding van de leerlingen sterk verweven is met het
persoonlijk functioneren van de leraar
Bekwaamheidseis:
Van een leraar SO mag dus geëist worden dat hij:
professioneel en planmatig handelt, met aandacht voor een goede samenhang
tussen alle stappen in de professionele cyclus (bijv. handelingsgerichte diagnostiek; het doen van praktijkonderzoek);
zijn professioneel handelen afstemt op dat van de andere behandelaars (interdisciplinaire samenwerking, afstemming op buitenschoolse activiteiten).
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