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13 Lerarenondersteuner 
 
Functie-informatie 
Functienaam: Lerarenondersteuner  
Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs 

binnen een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 
Onderdeel: Onderwijsondersteuning 
Salarisschaal: Indicatie schaal 7 
Werkterrein: Onderwijsondersteuning 
Activiteiten: Ondersteunende en begeleidende werkzaamheden 
Uitvoerder: Beheerder 
Status: Gewijzigde voorbeeldfunctie SBO/WEC-instelling 
Datum: 21-06-2005 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor praktijkonderwijs 
of een sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs. 
Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in 
de samenleving, op een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt 
leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder andere 
assisterend niveau. 
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met beperkte verstandelijke vermogens 
en een leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend 
een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is. 
Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de 
regionale arbeidsmarkt en voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de 
samenleving. 
 
De lerarenondersteuner voert onderwijsondersteunende en leerlingbegeleidende 
taken uit onder de verantwoordelijkheid van een groeps- en/of vakleraar, 
ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en levert bijdrage aan de organisatie. 
 
De school/sector voor praktijkonderwijs kent een (sector)directie, afdelings-
directeuren en/of afdelingsleiders, groeps- en vakleraren, gespecialiseerd 
ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel en secretarieel, 
administratief en facilitair medewerkers. 
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Werkzaamheden 
1 Voert, onder verantwoordelijkheid van een leraar, instruerende 

onderwijsondersteunende en leerlingbegeleidende taken uit door: 
• het geven van instructie en het mede uitvoeren van lestaken en het 

begeleiden van (groepen) leerlingen; 
• het begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen met 

achterstanden, specifieke leer- of gedragsproblemen, om met hen te 
oefenen om de problemen te verminderen of op te lossen; 

• het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich 
veilig en gewaardeerd voelen; 

• het mede stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden van 
leerlingen; 

• het mede structureren, organiseren en plannen van activiteiten van 
leerlingen in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; 

• het mede nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van 
leerlingen; 

• het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als 
maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, 
politiek en levensbeschouwing en er bij zijn werkzaamheden op 
inspelen; 

• het signaleren van (sociaal)pedagogische problemen bij leerlingen en 
het aan de orde stellen ervan bij de leraar; 

• het begeleiden van leerlingen op basis van instructie, aan de hand van 
handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan; 

• het bijhouden van de voortgang en ontwikkeling van leerlingen en het 
bespreken ervan met de leraar; 

• het assisteren bij en bijwonen van gesprekken van de leraar met de 
ouders tijdens de ouderavonden. 

 
2 Ondersteunt de onderwijsvoorbereiding door: 

• het mede voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten; 
• het op aangeven van de leraar kiezen en hanteren van verschillende 

didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de 
leerdoelen; 

• het meedenken over les- en opvoedingsdoelen; 
• het zich op de hoogte houden van ontwikkeling op terreinen als 

maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, 
politiek en levensbeschouwing en het meedenken over de vertaling 
daarvan in werkvormen en leeractiviteiten; 

• het doen van voorstellen voor de aanpassing of geschikt maken 
(leer)materiaal voor de specifieke doelgroep; 

• het doen van voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal. 
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3 Voert overige werkzaamheden uit ten behoeve van de organisatie door: 
• het surveilleren tijdens toetsen, testen, proefwerken, overhoringen, 

schoolonderzoek en dergelijke; 
• het deelnemen aan teamvergaderingen; 
• het mede organiseren van (buitenschoolse) activiteiten. 

 
4 Levert bijdragen aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied door: 

• het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten; 
• het deelnemen aan her- en bijscholing en collegiale consultatie; 
• het bestuderen van relevante vakliteratuur. 
 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
• De lerarenondersteuner legt functioneel verantwoording af aan de groeps-/ 

vakleraar en de afdelingsleiding over de ondersteunende en begeleidende 
werkzaamheden conform de instructie van de groeps-/vakleraar en aan de 
hand van handelingsplannen. 

• De lerarenondersteuner verricht de werkzaamheden conform de 
aanwijzingen van de leraar alsmede op basis van het lesplan en de 
handelings- en zorgplannen; 

• De lerarenondersteuner neemt beslissingen bij het instrueren en het 
begeleiden van leerlingen. 

 
Kennis en vaardigheden 
De lerarenondersteuner beschikt over: 
• didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 
• kennis van de leerstof; 
• inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de eigen 

school/sector en afdeling; 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 
• vaardigheid in het instrueren van leerlingen. 
 
Contacten 
De lerarenondersteuner onderhoudt contacten met: 
• leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen; 
• groeps-/vakleraren om de vorm en werkwijze van de 

onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding te bespreken en hen te 
informeren over de leerresultaten en eventuele leer- en gedragsproblemen; 

• ouders tijdens ouderavonden over de ontwikkeling van de leerling ter 
assistentie van de groeps- of vakleraar; 

• collega-lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden om kennis en 
ervaringen uit te wisselen. 
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Functie-eisen 
1 Opleiding en ervaring 

• Beheerst mbo denk- en werkniveau met betrekking tot 
begeleiding/ondersteuning van leerlingen met cognitieve beperkingen, 
sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. 

• Heeft een relevante opleiding op het vakterrein. 
• Heeft bij voorkeur praktijkervaring in het onderwijs. 

 
2 Kennis, inzicht en vaardigheden 

• Heeft theoretische en praktische kennis met betrekking tot het geven 
van instructie, ondersteuning en begeleiding. 

 
3 Instelling, houding en visie 

• Is bereid om mee te werken aan brede inzetbaarheid. 
 
Opmerking 
 
 


