
Functieomschrijving Leraar basisonderwijs (LB) Zorg 
 
Werkzaamheden 
 
1. Algemeen 
Administratieve en coördinerende werkzaamheden t.b.v. kinderen en/of leerkrachten  
observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met de leerkracht  
en adviseren ten aanzien van vervolgstappen; 
plannen, bespreken en evalueren van het handelingsplan met de leerkracht; 
coördineren van de aanmelding van een leerling voor interne zorg;  
bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor interne hulp door remedial teacher,  
onderwijsassistent (en orthopedagoge) en het organiseren deze hulp; 
samen met de leerkracht de ouders wijzen op hulpverlenende instanties zoals logopedist,  
fysiotherapeut, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, e.a.; 
bepalen of extra onderzoek, intern en/of extern, geïndiceerd is en het organiseren van dit  
onderzoek; 
coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe zorg; 
coördineren van de activiteiten met betrekking tot schoolverlaters; 
mede de toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school beoordelen en het coördineren van  
de toelating van deze leerlingen; 
het terugplaatsen van leerlingen van het speciaal basisonderwijs naar het basisonderwijs  
coördineren; 
samen met de leerkracht, ouders, directie en eventueel ingeschakelde instantie bespreken,  
of aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs wenselijk, cq. noodzakelijk is; 
het proces van aanmelding voor plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, coördineren; 
de aanvraag van een leerlinggebonden financiering coördineren, waaronder het (laten)  
invullen van het onderwijskundig rapport; 
de contacten met de leerkracht, de ouders en de ambulant begeleider van het speciaal  
(basis)onderwijs coördineren en het bewaken van het opstellen van een begeleidings- en  
handelingsplan;  
bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken; 
coördineren en zorg dragen voor dossiervorming en -beheer van de zorgleerlingen; 
overleg voeren met de directie over leerlingen; 
toezien op goed contact tussen ouders en school als basis voor een goede samenwerking; 
 
2. Begeleidende en coachende werkzaamheden  
a. Gericht op individuele leraren: 
collegiale consultatie verlenen, d.w.z. en advies geven aan leerkrachten met betrekking tot  
het pedagogisch en didactisch afstemmen op leerlingen; waarbij de leerkracht de  
verantwoordelijkheid houdt; 
groepsbesprekingen over toetsresultaten houden en nagaan of er adequate hulp wordt  
ingezet bij kinderen die opvallen; 
leerkrachten hulp bieden bij het opstellen van een groepsplan of individueel handelingsplan; 
leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen wegwijs maken  
in de orthotheek; 
systematisch klassenbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden ten aanzien van het  
klassenmanagement, wanneer daar behoefte aan is; 
leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen; 
leerkrachten coachen;28 
 
b. Gericht op het team: 
opstellen van een toetskalender; 



zorgdragen voor de opzet van de orthotheek en het bijhouden daarvan; 
procedures en richtlijnen opstellen ten aanzien van de signalering binnen de school en het  
leerlingvolgsysteem actueel houden; 
verzamelen van de toetsgegevens en /of groepsoverzichten; 
analyses en schooloverzichten maken aan de hand van toetsgegevens en deze met het team  
bespreken; 
leerlingbesprekingen, intervisiebijeenkomsten houden over (gedrags)problemen bij  
leerlingen; 
modellen voor individuele- en groepsoverzichten ontwerpen en het gebruik bewaken. 
 
3. Innoverende taken voor de school als organisatie: 
in de schoolgids de paragrafen opstellen ten aanzien van de zorg voor leerlingen; 
de ontwikkelingen binnen de zorgverbreding analyseren; 
de zorgverbreding binnen de school als organisatie evalueren en ideeën tot ontwikkeling van  
beleid geven; 
alert blijven op hiaten in de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot  
verbetering hiervan onderzoeken; 
initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van  
de leerlingen binnen de school; 
voorstellen doen en implementeren van keuzes voor nieuwe methoden en daarmee een  
bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod; 
het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan, mede, opstellen en deze jaarlijks uitwerken tot  
jaarplannen; voor kennisoverdracht zorgen bij inhoudelijke vergaderingen; 
een zorgplan voor de school opstellen en deze vertalen naar actieplannen;  
in het jaarverslag de leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkelingen verzorgen;  
het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van  
zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software; 
overleg voeren met de directeur en adviseren en meedenken ten aanzien van het  
(onderwijskundig) beleid van de school; 
voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team met betrekking tot de  
didactische aanpak en pedagogische lijn. 
 
4. Vertegenwoordigende taken. 
contacten onderhouden met andere intern begeleiders onder meer uit het  
samenwerkingsverband; 
contacten onderhouden met externe instanties als schoolarts, schoollogopedist, Bureau  
Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, RIAGG; 
neemt desgevraagd deel aan bovenschoolse netwerken. 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Beslist bij/over: het analyseren van observaties van klassensituaties, van zorgactiviteiten,  
toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het signaleren en analyseren van behoeften tot  
vernieuwing van het onderwijs, en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het  
opstellen van het schoolspecifieke zorgplan, het zorgen voor afstemming van dit plan tot het  
bovenschoolse (regionaal) zorgbeleid, het adviseren van collega’s t.a.v. begeleiding van een leerling,  
en het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem, alsook het op basis hiervan  
leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en verzorging van zorgbeleid, het begeleiden van collega’s  
gericht op opstellen van handelingsplannen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 
Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen, het 29 
zorgplan en de beleidslijnen van de school. 
 
Verantwoording: aan de directeur over het eigen functioneren, de kwaliteit van de  
leerlingbegeleiding en het zorgbeleid (ontwikkeling en uitvoering), de bijdrage aan het formuleren  



van integraal onderwijsbeleid, de begeleiding/coaching van leraren gericht op zorgbeleid, de bijdrage  
aan de schoolorganisatie en over de afgesproken professionalisering. 
Kennis en vaardigheden. 
theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en  
vaardigheden op het niveau van een afgeronde HBO+ opleiding, bereikt door gevolgde  
relevante cursussen (master classes) dan wel een HBO Master opleiding;  
gevolgde IB opleiding, en daarmee gecertificeerd IB-er zijnd; 
kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; 
vaardig in het opstellen van plannen en het geven van adviezen; 
vaardig in het begeleiden en coachen van leraren; 
inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school;  
op basis van ervaring opgebouwd ruim inzicht in en vergaande kennis van de organisatie en  
de mogelijkheden van hulpverlening(instanties); 
kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met  
leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; 
gespecificeerde kennis van en ruime ervaring in het omgaan met leer- en gedragsproblemen; 
ruime ervaring in het samenwerken met andere disciplines; 
invoelingsvermogen en sociale vaardigheden en vaardig in het motiveren van anderen; 
communicatieve vaardigheden. 
 
Contacten. 
met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van (zorg)leerlingen met als doel  
afspraken te maken en/of af te stemmen; 
met ouders/verzorgers en/of (interne-/externe) specialisten om mede de voortgang en  
ontwikkeling van de leerlingen te bespreken, tot afstemming te komen over de aanpak van  
voorkomende specifieke ontwikkelingsvragen, en /of medewerking te verwerven voor een  
actieve ondersteuning voor de ontwikkeling van de leerling; 
met collega leraren in de vorm van coaching, collegiale besprekingen/consultatie, waarbij  
een specifieke gerichtheid is op zorg voor leerlingen; 
met hulpverlenende instanties en/of interne of externe specialisten om diagnoses te  
bespreken, begeleiding af te stemmen en om in gezamenlijkheid het zorgbeleid te  
ontwikkelen/bewaken; 
met bovenschoolse organisaties en netwerken intern begeleiders om bovenschools  
(regionaal) zorgbeleid te ontwikkelen, te evalueren, te bewaken;  
met interne / externe specialisten om afspraken te evalueren / tot nieuwe afspraken te  
komen. 


