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Functiebeschrijving Sterrenschool combi medewerker: 
 
1. Algemene kenmerken 

De combimedewerker is werkzaam in het onderwijsconcept van De Sterrenschool waarin gewerkt wordt met een continu rooster. 
De combimedewerker ondersteunt de leraar  bij onderwijsinhoudelijke taken, het instrueren en begeleiden van de leerlingen/kinderen en is tevens verantwoordelijk voor het 
organiseren van sport-, spel, muziek, dans en drama-activiteiten voor de leerlingen/kinderen. 
De combimedewerker werkt onder eindverantwoordelijkheid van de Sterrenschool managers.  
De combimedewerker voert naast ondersteuning van de leerkrachten en de begeleiding van de leerlingen/kinderen ook niet lesgebonden taken uit zoals administratie en 
registratie, voorbereiding en correctie, observatie,  begeleiding van leerlingen/kinderen in hun vrije tijd, en eventuele extra taken (begeleiding stagiaires, BHV,  ergocoach of de 
taak ihkv het kwaliteitssysteem of). 
 
In het onderwijsconcept van de Sterrenschool is de groepsstructuur verlaten. In plaats daarvan zijn leerlingen ingedeeld in de bovenbouw, middenbouw of onderbouw. Na een 
gezamenlijke dagopening worden de leerlingen in drie groepen verdeeld die roulerend worden begeleid door de leerkracht, de combimedewerker en een stagiaire. De inbreng 
van de combimedewerker richt zich op de vertaling van het concept ontwikkelingsgericht werken naar de concrete onderwijssituatie. Dit houdt in dat alle ontwikkelingsaspecten 
(o.a. sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief) aanbod komen en dat het integrale aanbod op de Sterrenschool is afgestemd op de individuele ontwikkelingslijn van leerlingen.  
 
De combimedewerker instrueert de leerlingen; dit vereist voorbereiding op de leerstof en didactische werkvormen. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsproces ligt bij 
de leerkracht. 
 
De combimedewerker geeft samen met de leerkracht vorm en inhoud aan het ontwikkelingsgericht werken. Bij het formuleren van de leerdoelen voor een bepaald thema wordt 
de brede ontwikkelingsgerichte aanpak gekozen. Hiertoe neemt de combimedewerker deel aan het periodieke ogo-overleg. Ogo staat voor ontwikkelingsgericht onderwijs). 
 
 
2. Doel van de functie 

Het uitvoeren van diverse taken ter ondersteuning van de leerkrachten, het begeleiden en ondersteunen van leerlingen/kinderen en het organiseren van sportieve, creatieve en 
ontspanningsactiviteiten voor de leerlingen/kinderen. 
 
3. Organisatorische positie 

De Sterrenschool combi medewerker werkt onder eindverantwoordelijkheid van de Sterrenschoolmanagers.  
Ten aanzien van de  dagelijkse onderwijsinhoudelijke taken is deze verantwoordelijkheid gemandateerd naar de leraar en werkt de combimedewerker dus onder de 
verantwoordelijkheid van de leraar.  De overige, niet onderwijsinhoudelijke taken worden zelfstandig uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Sterrenschool 
managers. 
De Sterrenschool medewerker begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in opleiding en/of stagiaires Pedagogisch Werk  of Onderwijsassistent. 
 
4. Resultaatgebieden 
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4.1. Ondersteunen van de leraar bij eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken op haar/zijn aanwijzing: 
 

- begeleiden van individuele leerlingen/kinderen of kleine groepen die (van de leerkracht) instructie hebben ontvangen 
- ondersteunen van leerlingen/kinderen bij expressie activiteiten 
- observeren  van leerlingen/kinderen tijdens les, pauzes en spel/ signaleren van opvallend gedrag en bespreken met de leerkracht 
- assisteren bij het samenwerken van leerlingen/kinderen het groepswerk en werken in hoeken 
- toezien op het zelfstandig werken van leerlingen/kinderen 
- begeleiden van leerlingen/kinderen met een aparte leertaak en registreren van gegevens van het ontwikkelings- en leerproces 
- ondersteunen bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen/kinderen 
 

Resultaat: leerlingen/kinderen begeleid gedurende het programma, ondersteuning leraar 
 
 
 
4.2  Leerlingen/kinderen begeleiden in hun ontwikkeling bij de verwerving van vaardigheden: 
- scheppen van een situatie binnen de groep waarin leerlingen/kinderen zich veilig voelen 
- stimuleren van de leerlingen/kinderen door middel van de uitvoering van didactisch en pedagogische plannen 
- toezien op de persoonlijke verzorging 
- desgewenst helpen met aan- en uitkleden bij sportactiviteiten 
- toezicht houden op en corrigeren van gedrag tijdens pauzes, diverse activiteiten, vervoer etc. 
- stimuleren van de leerlingen/kinderen bij de ontwikkeling van zelfredzaamheid, taakgericht - en  sociaal gedrag 
- begeleidt de leerlingen/kinderen op verschillende momenten in het dagprogramma zowel individueel als in groepsverband 
- organiseert activiteiten binnen de actuele maandthema’s gericht op de ontwikkeling, eventueel ook buiten de Sterrenschool  
 
 
Resultaat:leerlingen/kinderen begeleid, zodanig dat zij opgevoed worden, zich gestimuleerd voelen, zich verder kunnen  ontwikkelen en kunnen ontspannen. 
 
 
4.3.  Informatie uitwisselen over leerlingen/kinderen en werkzaamheden 
- houdt de ontwikkeling van leerlingen/kinderen bij en rapporteert en/of informeert hierover periodiek aan de leraar en, de manager 
- draagt zorg voor een goed periodiek contact met ouders/verzorgers en informeert naar specifieke aandachtpunten (ontwikkeling, gedrag, voeding, verzorging e.d.) 
- stemt met collega’s af  over dagindeling en verdeling van werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en goede overdracht 
- neemt deel aan gebruikelijke werkoverleggen 
 
 
Resultaat: informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders, de leerkracht en de collega’s beschikken over de voor de begeleiding en verzorging relevante informatie, zodat 
de betreffende leerling/kind zo optimaal mogelijk begeleid en opgevangen wordt.  
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4.4.  Ruimten en materiaal beschikbaar houden 

- inrichten, opruimen en verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden in  de les - en verblijfruimten 
- vervaardigen van illustraties e.d. voor projecten 
- gereedmaken en klaarzetten van materialen 
- controleren , verzorgen van materialen en  bespreken  met de leraar 
- aanvullen van voorraden 
 
Resultaat: een verzorgde en stimulerende ruimte en materiaal, zodat de leerlingen/kinderen in een veilige, gezellige en stimulerende omgeving worden begeleid 
 
 
4.5.  Bijdragen aan de kwaliteit en deskundigheid van de Sterrenschool 
- het signaleren van mogelijkheden en kansen en het gevraagd en ongevraagd doen van verbetervoorstellen binnen teamverband en naar collega’s 
- actief werken aan de eigen deskundigheid bevordering 
- volgt ontwikkelingen die voor de eigen functie (zowel m.b.t. onderwijs als kinderopvang) relevant zijn   
- begeleidt, ondersteunt, instrueert en (mede) beoordeelt, indien aanwezig, PW en OA stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan de leraren en managers  
-  
Resultaat: een professionele kwalitatief hoogwaardige uitvoering van onderwijs- en ontwikkelingsondersteuning. 
 
4.6.  Ondersteunen/faciliteren primaire proces  
- voert evt. een extra taak uit m.b.t. BPV, BHV, Kwaliteit, ergocoach  
- het leveren van een praktische en organisatorische bijdrage  aan het klassemanagement 
- alle groepgebonden werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces (bijv. werkzaamheden m.b.t. kwaliteitssysteem, GGD en onderwijsinspectie). 
- levert een bijdrage aan ouderavonden en aan de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten en buitenschoolse activiteiten 
 
  
Resultaat: werkprocessen m.b.t. de specifieke taak zodanig uitgevoerd dat zaken tijdig zijn voorbereid, uitgewerkt en aangeleverd. 
 
 

 
5. Profiel van de functie 

 
Kennis en vaardigheden: 
- in het bezit van de vereiste opleidingseisen  
- pedagogische kennis 
- aanvullende kennis van didactische principes 

- kennis van de ontwikkelingsfases van een kind. 
- kennis van en inzicht in groepsdynamische processen 



  

CONCEPT FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL  

STERRENSCHOOL COMBIMEDEWERKER   
 

  
 

Dit document is alleen geldig op de printdatum:  
21 november 2013 

Pagina 4 of 5 
Copyright novaedu 

 

- kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen 
- kennis van onderwijs en pedagogische (beleids)plannen 

 
 
Salariëring: 

Een medewerker in deze functie wordt bekostigd door vanuit twee aanstellingen, te weten één bij het onderwijs en één bij de kinderopvang: Schaal 7 CAO Primair Onderwijs 
(vergelijkbare functie: Leerkrachtondersteuner) en Schaal 6 CAO Kinderopvang (vergelijkbare functie: Pedagogisch Medewerker). 
 
 
Competentieprofiel 

Kenmerken 
 

Persoonlijke eigenschappen 
(is) 

Kennis 
(kent) 

Vaardigheden 
(kan) 

Gewenst gedrag 
(doet) 

1. professioneel - verantwoordelijk 
- (zelf)bewust 
- invoelend 
- stimulerend 
- doelgericht 
 

- pedagogiek en ontwikkelings-
psychologie voor 0-12 jarigen 

- actuele ontwikkelingen op gebied 
van kinderopvang en onderwijs 

- kent het beleid, procedures en 
afspraken van de organisatie 

- kennis van eenvoudige 
didactische principes 

- (en wil) kwaliteit leveren 
- methodes en technieken op de juiste 

wijze en het juiste moment toepassen 
- persoonlijke kwaliteiten en valkuilen 

herkennen en benoemen 
- vertrouwen geven, ruimte geven, sturing 

geven 
- eigen grenzen herkennen  
- (erkennen wat je wel/niet kan) 
- doelen en prioriteiten stellen, hoofd- en 

bijzaken van elkaar scheiden/overzien 
wat belangrijk is 

 

- maakt bewuste keuzes en 
onderbouwt deze 

- daagt kinderen uit of stimuleert ze  
- geeft grenzen aan in woord en daad 
- neemt initiatieven (pro-actief) 
- werkt systematisch naar het 

gewenste doel toe, stemt dit af met 
collega’s 

2. eigen 
verantwoordelijk
heid 

- betrokken 
- gewetensvol 
- taakverantwoordelijk 

- de beroepshouding van het 
werkveld 

- de taken 
 

- verantwoording nemen verantwoording 
afleggen 

- kritisch naar eigen functioneren kijken 

- stelt zich loyaal op naar taak en 
organisatie door te doen wat 
afgesproken is / wat verwacht wordt 
en ook met zorg en toewijding te 
handelen naar collega’s en klanten 

 

3. enthousiast 
 

- enthousiasmerend 
- inspirerend 
- vernieuwend 

- de nieuwe ontwikkelingen van het 
eigen vakgebied  

- met bezieling/vervoering werken - komt op nieuwe ideeën en neemt 
initiatief om ze in te brengen en uit 
te voeren 

 

4. flexibel 
 

- breed inzetbaar in 
verschillende manieren van 
opvang en onderwijs 

- de verschillende kinderopvang-
vormen 

- verschillende 

- kwaliteit blijven leveren in verschillende 
situaties  

- zich op wisselende tijden beschikbaar 

- bedenkt alternatieve oplossingen en 
voet ze uit 

- weet snel te schakelen tussen 
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- in staat zich aan te passen in 
nieuwe/andere 
omstandigheden 

onderwijsprincipes/methodieke
n 

- de ontwikkelingsstadia van 
kinderen van 0-12 jaar 

 

stellen verschillende werkzaamheden/in 
andere omstandigheden 

- werkt zonodig op andere dan de 
vaste roostertijden 

 

5. respectvol - open naar andere mensen 
- betrouwbaar 

- wanneer en welke informatie al 
dan niet vertrouwelijk is 

- de achtergronden van culturen 
waarmee zij/hij in het werk in 
aanraking komt  

- respectvol omgaan met andere 
mensen/meningen/culturen anderen in 
de waarde laten 

- feedback geven aan anderen 
- kritiek geven aan anderen 

- gaat zorgvuldig om met gevoelige of 
persoonlijke informatie 

- vult niet in of veroordeelt niet 
- en benadert de andere partij op een 

open en duidelijke wijze 
 

6. klantgericht - communicatief 
- sociaal vaardig  
- geduldig 

- de eigen klantomgeving 
- de theorie van klantgericht 

communiceren 

- helder en open communiceren 
- zich inleven in de belevingswereld van 

de klant 
- luisteren en doorvragen 
- analyseren van klantvragen 

- bejegent de klant vriendelijk en met 
begrip 

- luistert en vraagt door op wensen en 
problemen van klanten 

- zoekt samen met klant naar 
oplossingen 

- spreekt in begrijpelijke taal voor 
gesprekspartners. 

 

 


