
CONCEPT  
Aan: College van Bestuur 
Van: P&O 
 
Vlaardingen, 24 april 2017 
 
 
Betreft: invoering functie leraarondersteuner 
 
Inleiding: 
 
Vanuit de UN1EK scholen is er de roep om de functie van leraarondersteuner aan het UN1EK 
functiehuis toe te voegen. Deze functie is enkele jaren geleden landelijk in concept beschreven en 
gewogen. (schaal 07 van de cao primair onderwijs). 
 
De toevoeging van de functie leraarondersteuner is van belang om daarmee deels het tekort op te 
kunnen vangen van het dreigende lerarentekort in de komende jaren. Ook bij ziekte van een 
leerkracht kan een leraarondersteuner zelfstandig taken uitvoeren. De invoering van de functie van 
leraarondersteuner kan ook een bijdrage leveren aan het flexibeler inzetten van leerkrachten in de 
schoolorganisatie.  

Een leraarondersteuner kan gezien worden als een functie welke tussen een onderwijsassistent en 
een leraar in zit Het belangrijkste verschil tussen een onderwijsassistent en een leraarondersteuner is 
dat een leraarondersteuner zelfstandig taken mag uitvoeren. Dit mag een onderwijsassistent niet. 

Kader van de functie: 

Een leraarondersteuner voert in overleg met de groepsleerkracht lesondersteunende en 
leerlingbegeleidende taken uit met individuele leerlingen of met een kleine groep leerlingen. Daarbij 
wordt afstemming gezocht met de basisstructuur zoals die door de groepsleerkracht is uitgezet. In dit 
kader moet een leraarondersteuner in staat zijn een goed pedagogisch klimaat neer te zetten waarin 
leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, oog hebben voor leerlijnen en verschillende didactische 
werkvormen en leeractiviteiten kunnen hanteren die aansluiten op de gestelde doelen. Een 
leraarondersteuner is in staat handelingsplannen uit te voeren en indien nodig te overleggen over 
mogelijke bijstellingen. Tevens kan van een leraarondersteuner worden verwacht dat hij/zij 
voldoende vaardig is om te communiceren met collega’s en ouders en een bijdrage kan leveren aan 
de schoolorganisatie. 

Beschrijving UN1EK functie: 

De landelijke functie is als uitgangspunt genomen voor het beschrijven van een UN1EK 
functiebeschrijving leraarondersteuner (zie bijlage). Deze is besproken en akkoord bevonden door de 
binnenkring personeel. Vervolgens is de beschrijving voorgelegd bij VERUS en mevrouw Vink van 
deze organisatie geeft aan dat deze functie voor UN1EK geen nieuwe weging hoeft te ondergaan.  
 
 
Opleidngsniveau: 
Het opleidingsniveau voor de functie van leraarondersteuner is MBO4++. Voor deze functie is een 
post MBO traject te volgen, via enkele opleidingsinstituten. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, 
is het noodzakelijk dat medewerkers die benoemd worden in deze functie, dit opleidingstraject 
moeten hebben gevolgd, dan wel beschikken over een afgeronde PABO opleiding.  



 
 
 
 
 
Besluitvorming: 
 
Het verzoek aan het College van Bestuur is om een voorgenomen besluit te nemen en daarbij 
akkoord te gaan met: 
 
  

- Invoering van de functie van leraarondersteuner (1 augustus 2017); 
- Akkoord te gaan met de functiebeschrijving van leraarondersteuner (bijlage); 
- Voorleggen van de functie aan DMT en CMT om positief advies te geven t.a.v. de invoering 

van de functie; 
- Voorleggen ter instemming  aan UN1EK raad om functie toe te voegen een UN1EK 

functiehuis met ingang van 1 augustus 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


