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Datum   22-12-2004  

Kenmerkscores 44343  44334  43  33   
Somscore  49 

Adviseur  J. Simons 

 

 

Context 
De onderwijsgroep Amersfoort omvat 5 onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs onder  één bestuur. Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 

onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, type ZMOK, 

Praktijkonderwijs, VMBO (met LWOO), HAVO, VWO en Gymnasium. 

 

Het onderwijs voor het VMBO met LWOO, Praktijkonderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

wordt verzorgd door 2 type docenten, docent LB en docent LC. Deze docenten onderscheiden zich in 

niveau doordat zij naast het verzorgen van onderwijs, ontwikkel- en begeleidingswerkzaamheden 

verrichten, gecombineerd met functioneel leiding geven aan een team van docenten. 

 

De LB-docent stimuleert de leerlingen tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van 

leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt 

leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen en culturele achtergronden, draagt mede 

zorg voor de didactische ontwikkeling, draagt bij, in overleg met de leidinggevende, aan 

structurele contacten m.b.t. de ontwikkeling van de leerlingen en is actief in beheersing, 

verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke didactische en pedagogische kennis. 
 

De LC-docent onderscheidt zich van de LB-docent: 

1. door het uitvoeren van werkzaamheden gericht op begeleiding van collega’s; 

2. door het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van gespecialiseerde leerlingenbegeleiding; 

3. door de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken binnen het toegewezen verantwoordelijk-

heidsgebied en het mede zorgdragen van de afstemming van de onderwijsuitvoering. 

 

Werkzaamheden LC docent: 

Deze werkzaamheden worden direct gekoppeld aan de competenties die verwacht worden van een LC 

leerkracht. De competenties zijn: pedagogisch handelen, professionaliteit /beroepshouding, 

vakinhoudelijk / vakdidactisch klassenmanagement / organisatorisch en samenwerken intern / extern. 

 

De werkzaamheden zijn gekoppeld aan de groepen waar de LC docent, coördinator van is: 

1. Stimuleert de leerlingen tot het leren leren door: 

- het gebruik maken van opdrachten die de leerlingen stimuleren om zelf invulling te geven aan 

hun leerproces; 

- het laten werken van leerlingen naar hun mogelijkheden aan opdrachten werken; 

- het bewust inspelen op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen; 

- het in groepen bespreekbaar maken van de effecten van het gedrag van leerlingen; 

- het kunnen interpreteren en omgaan met zorgaspecten/ziektebeelden van de leerling 
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2. Werkt met leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt leerlingen met meervoudige 

ontwikkelingsproblemen en verschillende culturele achtergronden door: 

- het aanspreken, stimuleren en begeleiden van leerlingen; 

- het aanpassen van het taalgebruik aan het taal - / ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen; 

- het zo nodig inschakelen van de specialist; 

- het kunnen hanteren van conflicten met zowel een individu als groep om vandaar uit 

gedragsverandering te bereiken; 

- het inzetten van flexibiliteit in de begeleiding van de leerlingen. 

 

3. Draagt mede zorg voor de didactische ontwikkeling door: 

- het ontwikkelen van lesprogramma’s; 

- het beoordelen van bruikbare methodieken; 

- het gebruiken van de juiste diagnostische instrumenten; 

- het kunnen toetsen van de verwerkte leerstof.   

 

4. Is actief in beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke didactische en 

pedagogische kennis door: 

- bereid te zijn collega’s intervisie te geven en supervisie te accepteren; 

- bereid te zijn nascholing/deskundigheidsbevordering te volgen; 

- het interpreteren van onderwijsvragen  op vakinhoudelijke, vakdidactische aspecten en het 

aandragen van oplossingen m.b.t. pedagogische problemen; 

- het kunnen benoemen welke factoren binnen de school een bijdrage kunnen leveren aan een 

bepaalde vernieuwing; 

- het ontplooien van vernieuwingsactiviteiten. 

 

5. Begeleidt collega’s binnen de afdeling, het team door: 

 het coachen en ondersteunen van collega’s bij het zich eigen maken van nieuwe 

werkwijzen 

 het begeleiden van team of collega’s bij de professionele ontwikkeling; 

 het aansturen van collega’s met betrekking tot hun taakuitvoering en de eigen 

ontwikkeling; 

 het voeren van functioneringsgesprekken cq loopbaangesprekken; 

 het houden van klassenbezoeken. 

 

6. Draagt bij aan de zorg voor leerlingen  door: 

 het voeren van gesprekken met collega’s, ouders/verzorgers en hulpverleners, zowel 

intern als extern; 

 het begeleiden van leerlingen;  

 het bemiddelen in conflicten tussen leerlingen en personeelsleden; 

 het adviseren over doorstroming van leerlingen. 

 

7. Coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen het toegewezen verantwoordelijheidsgebied en 

draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering, door: 

 het mede ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor onderwijsvernieuwing en 

organisatieveranderingen; 

 het vertalen van de onderwijsprogrammering naar concrete uitvoeringsplannen, waarin de 

benodigde aanpak en werkwijze binnen het team is beschreven; 

 het adviseren van de directeur omtrent de beoordeling van leerkrachten; 

 de coördinatie van jaar- en lesrooster 

 het coördineren van contacten met ouders, verzorgers naar aanleiding van het jaarrooster; 

 het mede toezien op de naleving van de teamafspraken 

 het signaleren van behoeften tot vernieuwing van het meerjaren onderwijsaanbod 

 het coördineren van de werkzaamheden met betrekking tot de doorstroming van 

leerlingen. 
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 

De docent LC legt verantwoording af aan de directeur over: 

-  de kwaliteit van de coördinatie van de werkzaamheden op de werkvloer; 

-  de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding, de bijdrage aan de pedagogisch-didactische  

beleidsontwikkeling en het coachen van docenten; 

-  het verrichten van werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid en 

onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces; 

- het nemen van beslissingen ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken. 

 

Kennis en vaardigheden 

- brede en verdiepte vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 

- vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken; 

- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; 

- vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; 

- vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 

- vaardigheid in het omgaan met ouders, interne en externe hulpverleners/specialisten; 

- vaardigheid in het omgaan met sociaal – emotionele en gedragsproblemen; 

- vaardigheid in het begeleiden en coachen van leerkrachten; 

- vaardigheid in het voeren van functioneringsgesprekken; 

- stressbestendig zijn. 

 

Contacten 

- met leerlingen over sociaal – emotionele ontwikkelingsgedrag; 

- met leerlingen over lesprogramma met inbegrip van stage; 

- met leerlingen over toekomstproblematiek om te komen tot een handelingsplan, zodat hij / zij 

zich optimaal kan ontplooien; 

- met ouders bij conflicten om te onderhandelen over de oplossing van het probleem. 

- met docenten om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen, om te  

stimuleren en te begeleiden; 

- met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer – en 

opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; 

- met leidinggevende en collega’s binnen en buiten de locatie over onderwijsprogramma’s en 

onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming te komen. 

 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


