
 

  

           07-12-2017 
 
Leraarondersteuner eerste uitwerking n.a.v. brainstorm met Annet van Bemmel 
 
Om in aanmerking te komen voor de opleiding (en benoeming) als leerkrachtondersteuner 
wordt het volgende stappenplan doorlopen: 

1. Voorselectie op basis van opleidingsniveau 
2. Dag meelopen binnen de onderwijssetting van IKC VanKampen (zie bijlage 1 voor de 

kaders van deze dag). Deze dag is in de ‘vrije’ tijd van de medewerker in het kader 
van de eigen ontwikkeling.  

3. Assessment bij extern bureau 
4. Beschikbaar stellen assessment door medewerker aan directeur IKC 
5. Motivatie- en geschiktheidsgesprek met directeur IKC en personeelszaken 
6. Ontwikkelingsplan per medewerker 

 
Tot op heden hebben zich de volgende medewerkers aangemeld voor de functie van 
leerkrachtondersteuner: 
 Naam    Werksoort Contract Vooropleiding 

1.       BSO  37,5 uur HBO  
2.       BSO  27,5 uur PABO 
3.      HEDO  34 uur  SPW  
4.      HEDO  25,5 uur SPW  
5.       HEDO  25,5 uur SPW 
6.       HEDO  25,5 uur SPW 

 

Tijdpad: 

December 2017 Instroomeis in kaart 
Bureau voor assessment LTP 
Communicatie naar 6 genoemde 
medewerkers 
 

Annet 
Annet 
Misja 

Januari 2018 Assessment online afnemen 
Meeloopdag  
Assessment live afnemen rollenspel + 
interview – brengen advies uit aan 
Un1ek 
Motivatie- en geschiktheidsgesprekken 

LTP / Extern bureau 
Misja 
Extern bureau 
 
 
Misja en Annet 

Februari 2018 Aanmelden opleiding 
Bestellen literatuur 

Medewerkers 
Medewerkers 

Maart 2018 7 maart start opleiding  

April 2018   

Mei 2018 Voortgangsgesprek  

Juni 2018   

Juli 2018 Voortgangsgesprek  



 

  

Augustus 2018 Start schooljaar als 
leerkrachtondersteuner * 

 

* Salariëring en verloning gebeurt in 3 fases. Zie bijlage 2.  
 
Omdat een medewerker die start met de opleiding voor leerkrachtondersteuner niet direct 
volledig zelfstandig inzetbaar is in de functie (zie de functieomschrijving in bijlage 3) worden 
drie niveaus van functioneren aangeduid met bijbehorende prestatie-eisen en salariëring.  

1. In opleiding 
De medewerker is nog bezig met de opleiding en heeft nog een hoge mate van 
begeleiding nodig. De medewerker is nog in dienst van UN1EK opvang en wordt 
gedetacheerd naar UN1EK onderwijs. Het salaris blijft gelijk aan het huidige salaris.  

2. Startbekwaam 
De medewerker heeft de opleiding succesvol afgerond en heeft in mindere mate 
begeleiding nodig. De medewerker is nog in dienst van UN1EK opvang en wordt 
gedetacheerd naar UN1EK onderwijs. Het salaris wordt aangevuld met een 
bestuurstoelage. 

3. Basisbekwaam 
De medewerker voldoet aan de gestelde eisen van de functieomschrijving. De 
medewerker komt in dienst van de branche waarin de meeste contracturen worden 
gemaakt. Het salaris is dat van de functie van leerkrachtondersteuner.  

Indien de medewerker zich door ontwikkelt wordt gesproken over vakbekwaam. In dit geval 
zal in het ontwikkelplan uitgesproken moeten worden of een medewerker zich door wil 
ontwikkelen richting ‘leerkracht basisonderwijs’ of voldoende uitdaging blijft vinden in de 
functie van leerkrachtondersteuner.  
 
  



 

  

Bijlage 1; kaders meeloopdag t.b.v. beeldvorming leerkrachtondersteuner  
 
De meeloopdag is bedoeld om het beeld van de medewerker compleet te maken en een 
indicatie te krijgen van de potentie van de medewerker.  
 
De kaders van de dag: 

1. Voorbereidingen 
De medewerker stem in overeenstemming met de directeur IKC een dag af om mee 
te lopen en een klas waarin dit gebeurt. De medewerker doet dit op een ‘vrije’ dag.  
De medewerker krijgt minimaal een week voorafgaand aan de meeloopdag 
informatie over de lessen die geven kunnen worden en in welke contexten dit 
plaatsvindt. Het is aan de medewerker zelf om hulp in te schakelen om de 
voorbereiding zo goed mogelijk te doen en lessen aan te passen waar wenselijk. .  

2. De dag zelf 
Op de dag zelf start de medewerker om 08.00 uur in de personeelskamer en blijft de 
gehele dag meelopen met de leerkracht in wiens klas de meeloopdag is. Tijdens de 
dag geeft de medewerker de aangereikte lessen.  

3. Beoordeling 
De gegeven lessen worden beoordeeld door de leerkracht en een van de MT-leden. 
De beoordeling van de lessen zal zich richten op de 1, 2,3, 7, 8 en 9 van de kijkwijzer 
(pedagogisch handelen, effectief benutten onderwijstijd, taakgerichte werksfeer, 
afstemming instructie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leerlingen). Zie bijlage 
5 voor de volledige kijkwijzer. De medewerker moet laten zien dat er op de 
beoordeelde indicatoren potentie is. Het gaat er niet om dat alle indicatoren als 
voldoende kunnen worden bestempeld. 

4. Nagesprek 
De medewerker heeft aan het eind van de dag een nagesprek met de leerkracht en 
het MT-lid waarin de kijkwijzer en de ervaringen van de dag worden besproken.  

 
 
  



 

  

 
Bijlage 2; praktische informatie 
 

Instroomeis Relevante opleiding mbo 
niveau 3 of 4  
Werkzaam als 
ondersteuner/assistent 

Check bij opleiding: SPW 3 
juiste instroomeis?  
Wat betekent deze opleiding 
voor HBO geschoolden.  

Start en locatie 
 

7 maart 2018 Rotterdam  

Studiebelasting, 
duurstudie 

21 bijeenkomsten van 3 uur  
Totaal 1 jaar 
SBU 3 uur per bijeenkomst 
voorbereiding 

Check bij opleiding: 
bijeenkomsten op de dag of 
avond?  

Kosten 
 

2240 Euro vrij van BTW 
65,-- Arrangementskosten 
Exclusief literatuur 

Check bij opleiding: 
Arrangementskosten per 
bijeenkomst?  
Inschatting literatuurkosten 

Resultaat 
 

Certificaat Avans +  Ondersteuner aan 
leerkracht. Geen 
lesbevoegdheid.  

   
Een en ander is als volgt ‘ontstaan’: Claudia Doesburg is voor Avans⁺ actief in de opleiding IKC. 
Hierover heeft zij contact met mijn collega Jos Beks. Via Jos begreep ik dat Un1ek actief bezig is met 
de professionaliseringsmogelijkheden voor onderwijsassistenten. Daarnaast speelt dat ik 

verantwoordelijk ben voor de opleiding Leraarondersteuner van Avans⁺. Deze opleiding biedt 
onderwijsassistenten de mogelijkheid om (verder) te professionaliseren. In zijn algemeenheid komt dit 
voort uit de discrepantie die bestaat tussen de functieomschrijvingen van de onderwijsassistent / 
leraarondersteuner en de dagelijkse werkzaamheden van deze doelgroep. Ik merk dat er een 
toenemende vraag is vanuit het werkveld (werkgevers, maar ook werknemers) om –gezien het 
(dreigende) lerarentekort- te investeren in onderwijsassistenten. Tevens merk ik dat we inmiddels ook 
veel vragen krijgen van pedagogisch (educatief) medewerkers die zich graag de overstap maken van 
de kinderopvang naar school (eventueel als gevolg van IKC-vorming). Een en ander maakt dat ik zelf 
ook zoekende ben naar passende professionaliseringsmogelijkheden: is de inhoud van de huidige 
opleiding Leraarondersteuner toereikend? Beantwoordt de opleiding de brede vraag vanuit het 
werkveld? Bovenstaande was voor mij reden om via Claudia contact te zoeken met jullie om eens in 
gesprek te gaan. Dus naast dat jullie vragen hebben voor mij, ben ik ook benieuwd naar jullie 
behoeften en ideeën ten aanzien van bovenstaande. 
 
Hier volgen in elk geval al wat antwoorden: 
Is MBO SPW 3 een juiste opleiding om te kunnen instromen? 
Ja, in principe wel. Het heeft de voorkeur dat iemand dan wel werkzaam is als onderwijsassistent en 
dus in de gelegenheid is om de opdrachten die gedurende de opleiding worden verstrekt in de praktijk 
te brengen. We gaan hierbij vanuit dat iemand met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen 
kan werken. 
 
Wat betekent deze opleiding voor mensen die reeds een HBO opleiding hebben? Denk hierbij aan 
HBO SPW, PABO, Pedagogiek. 
In de meeste gevallen zijn de mensen met een HBO-vooropleiding overgekwalificeerd. 
 
Krijgen deze mensen vrijstelling? 
Op dit moment werken we niet met vrijstellingen. 



 

  

 
Op welke locatie in Rotterdam zal de opleiding plaatsvinden? 
Op dit moment maken we gebruik van BCN in Capelle aan de IJssel. Indien de opleiding een 
maatwerktraject wordt, kunnen we desgewenst gebruik maken van een van de locaties van Un1ek. 
 
Is het een dag- of avondopleiding? 
De open opleiding is tot op heden altijd gepland geweest op woensdagavonden. Indien maatwerk kan 
hiervan afgeweken worden. 
 
Wat zijn de arrangementskosten per bijeenkomst? 
Bij de open opleiding bedragen de arrangementskosten voor de gehele opleiding €65,- Indien er bij 
maatwerk gebruik gemaakt wordt van een eigen locatie worden er geen arrangementskosten in 
rekening gebracht. 
 
Kunt u een inschatting geven van de literatuurkosten? 
Er worden momenteel geen kosten voor literatuur in rekening gebracht. 
 
Vanaf hoeveel studenten is het interessant deze opleiding intern te organiseren? 
Minimaal 10-12 personen. 
 
En is er sprake van een associate degree traject? Zo nee, is dit er wel van te maken? 
Onze opleiding Leraarondersteuner is geen AD. Hierover zijn we wel in gesprek met de Pabo van 
Avans Hogeschool. 

 
  



 

  

Bijlage 3, functiebeschrijving leerkrachtondersteuner 
 
Functie informatie 
Functienaam:  Leraarondersteuner 
Organisatie:  UN1EK Onderwijs en Opvang 
Salarisschaal:  7 
Indelingsniveau: III-C 
FUWASYS-advies: 7-IIIc 
Werkterrein:  Onderwijsproces --} Instructie en assistentie 
Activiteiten:  Overdragen van informatie en vaardigheden 
Kenmerkscores: 32232 3223 33 22 
Datum:   --- 
Fuwasysversie:   
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 
Context 
UN1EK onderwijs en opvang is het bevoegd gezag van integrale Kindcentra, basisscholen en 
kindcentra in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.  
 
UN1EK onderwijs en opvang verzorgt primair onderwijs en kinderopvang aan kinderen van 0 
tot en met twaalf jaar. 
 
De werkzaamheden worden verricht binnen een integraal kind centrum / school voor 
primair onderwijs. De leraarondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en 
begeleiding uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de 
onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering.  
 
De leraarondersteuner maakt deel uit van het team en legt verantwoording af aan de 
toegewezen leidinggevende. 
Functioneel wordt de leraarondersteuner aangestuurd door de leraar aan wie deze is 
toegevoegd.  
 
RESULTAATGEBIEDEN 
 
Werkzaamheden 

1. Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding 

 voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) 
kinderen; 

 draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle kinderen zich veilig en 
gewaardeerd voelen; 

 stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van kinderen; 

 structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene, 
heterogene groepen en sub groepen; 

 kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van kinderen; 



 

  

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij 
en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 
levensbeschouwing en speelt er in de les op in; 

 signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan 
de orde bij de leraar; 

 begeleidt (groepen) kinderen op basis van instructie, aan de hand van 
handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan; 

 houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met 
de leraar; 

 assisteert bij en participeert in gesprekken van de leraar met de ouders 
tijdens de oudercontacten. 

 
2. Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding: 

 bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 

 kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische 
werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen; 

 denkt mee over les- en opvoedingsdoelen; 

 houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij 
en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 
levensbeschouwing en dekt mee over de vertaling hiervan in werkvormen en 
leeractiviteiten; 

 door voorstellen voor de aanschaf van (leer) materiaal. 
 

3. Professionalisering: 

 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo 
nodig uit. 

 
KADER, BEVOEGDHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Beslist bij / over: het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle 
kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het kiezen en hanteren van 
verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de 
leerdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 

 Kader: werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- 
en zorgplannen. 

 Verantwoording: functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de 
leidinggevende over de kwaliteit van de ondersteuning van onderwijs en 
kinderbegeleiding, van ondersteuning en van deelname aan 
professionalisering.  

 
KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

 Beschikt over theoretische en praktische didactische kennis en vaardigheden; 

 heeft kennis van de lesstof; 

 heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie; 

 beschikt over invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 

 is vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden. 



 

  

 
 
WERK- en DENKNIVEAU 
 
MBO 4 + werk- en denk niveau, aangevuld met relevante pedagogische of didactische 
cursussen en / of opleidingen op het vakgebied. (POST MBO opleiding leraarondersteuner) 
 
 
CONTACTEN 

 Met kinderen om de leerstof te bespreken en uit te leggen; 

 met leraren over de vorm en werkwijze van de lesondersteuning- en 
kinderbegeleiding om deze te bespreken en de leraren te informeren over de 
leerresultaten en leer- en gedragsproblemen; 

 met ouders over de ontwikkeling van de leerling tijdens ouderavonden te 
assistentie van de leraar om informatie uit te wisselen; 

 met collega leraarondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm 
van collegiale besprekingen / consultatie. 

 
 



 

  

 
Bijlage 4 

LERAARONDERSTEUNER I, II, III 
 
FUNCTIEPROFIEL  

 

Functiecode:  Afdeling:  Datum : xxx 2017  

 
Contextinformatie 

Organisatiebeschrijving: UN1EK onderwijs en opvang is het bevoegd gezag van Integrale Kindcentra, basisscholen en kindcentra in Vlaardingen, Maassluit en 
Schiedam. UN1EK onderwijs en opvang verzorgt primair onderwijs en kinderopvang aan kinderen van 0 tot en met twaalf jaar. De functie leerkrachtondersteuner komt 
op meerdere plaatsen in de organisatie voor. De functie is erop gericht de werkzaamheden van een leraar/onderwijzer te ondersteunen en efficiënt te laten verlopen. De 
werkzaamheden worden verricht binnen een integraal kind centrum / school voor primair onderwijs. De leraarondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en 
begeleiding uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering. De leraarondersteuner 
maakt deel uit van het team en legt verantwoording af aan de toegewezen leidinggevende. Functioneel wordt de leraarondersteuner aangestuurd door de leraar aan wie 
deze is toegevoegd.  
 
Resultaatprofiel 
   

RESULTAATGEBIEDEN 
 

RESULTAAT / TOEGEVOEGDE WAARDE RESULTAATINDICATOREN/KPI’S  

 
Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding 
 
 
 
 
 

- Voert mede repeterende en routinematige 
lestaken uit en begeleidt (groepen) 
kinderen; 

- draagt bij aan een pedagogisch klimaat 
waarin alle kinderen zich veilig en 
gewaardeerd voelen; 

- stimuleert en begeleidt mede de sociale 
vaardigheden van kinderen; 

- structureert, organiseert en plant de 
activiteiten van leerlingen in homogene, 
heterogene groepen en sub groepen; 

- kijkt mede na en corrigeert 
onderwijsactiviteiten van kinderen; 

- houdt zich op de hoogte van de 
ontwikkelingen op terreinen als 
maatschappij en cultuur, natuur en techniek, 
gezondheid en milieu, politiek en 
levensbeschouwing en speelt er in de les op 
in; 

Xxxxxx nader in te vullen.  



 

  

- signaleert (sociaal) pedagogische 
problemen bij leerlingen en stelt deze aan 
de orde bij de leraar; 

- begeleidt (groepen) kinderen op basis van 
instructie, aan de hand van 
handelingsplannen en zoals voorzien in het 
zorgplan; 

 
- houdt de voortgang en ontwikkeling van 

leerlingen bij en bespreekt deze met de 
leraar; 

- assisteert bij en participeert in gesprekken 
van de leraar met de ouders tijdens de 
oudercontacten. 

 

 
Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding 
 
 
 
 

- bereidt mede de dagelijkse 
onderwijsactiviteiten voor; 

- kiest en hanteert, op aangeven van de 
leraar, verschillende didactische 
werkvormen en leeractiviteiten aansluitend 
op de leerdoelen; 

- denkt mee over les- en opvoedingsdoelen; 
- houdt zich op de hoogte van de 

ontwikkelingen op terreinen als 
maatschappij en cultuur, natuur en techniek, 
gezondheid en milieu, politiek en 
levensbeschouwing en dekt mee over de 
vertaling hiervan in werkvormen en 
leeractiviteiten; 

- door voorstellen voor de aanschaf van (leer) 
materiaal. 

 

 

 
Professionalisering 
 

- houdt de voor het beroep vereiste 
bekwaamheden op peil en breidt deze zo 
nodig uit. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LERAARONDERSTEUNER I, II, III 
 

Niveau Onderscheidende Kenmerken     
 

KENMERK Leraarondersteuner (I)  
 

Leraarondersteuner (II) Leraarondersteuner (III) 

Kader, bevoegdheden 
& 
verantwoordelijkheden 

xxxx  xxxx - Beslist bij / over: het bijdragen aan een 
pedagogisch klimaat waarin alle kinderen 
zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het 
kiezen en hanteren van verschillende 
didactische werkvormen en 
leeractiviteiten aansluitend op de 
leerdoelen, het deelnemen aan 
professionaliseringsactiviteiten. 

-  
- Kader: werkafspraken, vastgestelde 

opdrachten binnen het lesplan, behandel- 
en zorgplannen. 

-  
- Verantwoording: functioneel aan de 

leraar en hiërarchisch aan de 
leidinggevende over de kwaliteit van de 
ondersteuning van onderwijs en 
kinderbegeleiding, van ondersteuning en 
van deelname aan professionalisering. 

Kennis en 
vaardigheden 
 
 
 

Xxxx Xxxx - Beschikt over theoretische en praktische 
didactische kennis en vaardigheden; 

- heeft kennis van de lesstof; 
- heeft inzicht in de taak, organisatie en 

werkwijze van de organisatie; 
- beschikt over invoelingsvermogen en 

sociale vaardigheden; 



 

  

- is vaardig in het overdragen van kennis 
en vaardigheden. 

 

Werk- en denkniveau 
 

- relevante MBO-4+ werk en denk niveau 
- aangevuld met relevante pedagogische 

of didactische cursussen en / of 
opleidingen op het vakgebied (post MBO 
opleiding leraar ondersteuner)  

- relevante MBO-4+ werk en denk niveau 
- Post MBO opleiding leraar ondersteuner 

 

- relevante MBO-4+ werk en denk niveau 
- Post MBO Opleiding leraar ondersteuner 

) 

Contacten  
 

Xxxx Xxxx - Met kinderen om de leerstof te 
bespreken en uit te leggen; 

- met leraren over de vorm en werkwijze 
van de lesondersteuning- en 
kinderbegeleiding om deze te bespreken 
en de leraren te informeren over de 
leerresultaten en leer- en 
gedragsproblemen; 

- met ouders over de ontwikkeling van de 
leerling tijdens ouderavonden te 
assistentie van de leraar om informatie 
uit te wisselen; 

- met collega leraarondersteuners over de 
eigen werkzaamheden in de vorm van 
collegiale besprekingen / consultatie. 

 

    

 
 
 

LERAARONDERSTEUNER I, II, III 
 

Profiel     
 

COMPETENTIES Leraarondersteuner (I)  
 

Leraarondersteuner (II) Leraarondersteuner (III) 

Xxxx 
 
 

Gedragsvoorbeelden: Gedragsvoorbeelden: Gedragsvoorbeelden: 

Bijvoorbeeld:  
Omgevingsbewust 
 

Draagt bij aan een pedagogisch klimaat 
waarin alle kinderen zich veilig en 
gewaardeerd voelen 

Xxx Xxxx  

    



 

  

 

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
      


